
Hej!	  
	  	  
I	  geografin	  har	  vi	  pratat	  om	  vattnet	  och	  dess	  betydelse	  i	  vårt	  samhälle.	  Vi	  har	  pratat	  om	  
vattnets	  kretslopp,	  till	  vad	  vi	  använder	  vatten,	  vattnets	  funktion	  för	  ett	  samhälle,	  vattnets	  
sårbarhet	  genom	  bland	  annat	  nedsmutsning.	  	  
	  	  
Eleverna	  har	  på	  egen	  hand	  fått	  leta	  information	  och	  skriva	  om	  vattnets	  kretslopp.	  I	  temat	  
vatten	  kommer	  vi	  även	  att	  ha	  föreläsningar,	  se	  på	  film,	  grupparbeten	  och	  
laborationer/experiment.	  Eleverna	  har	  även	  fått	  bekanta	  sig	  med	  förmågan	  att	  se	  orsaker	  
och	  samband.	  De	  har	  diskuterat	  i	  grupper	  och	  presenterat	  inför	  klassen.	  	  
	  	  
Som	  avslutning	  på	  detta	  tema	  kommer	  vi	  att	  besöka	  ett	  vattenreningsverk,	  nämligen	  
Himmerfjärdsverket	  utanför	  Södertälje.	  Detta	  kommer	  bli	  en	  heldagsutflykt	  där	  vi	  får	  se	  hur	  
det	  fungerar	  när	  vårt	  vatten	  renas.	  De	  datum	  vi	  åker	  dit	  är	  2	  och	  3	  december.	  Alla	  tre	  
klasserna	  kommer	  att	  delas	  in	  i	  två	  grupper.	  Uppdelningen	  är	  inte	  ännu	  gjord	  -‐	  återkommer	  
inom	  några	  dagar	  med	  en	  grupplista.	  	  
	  	  

Resan	  
	  	  
Vi	  åker	  pendeltåg	  till	  Tumba	  och	  sedan	  buss	  727	  mot	  Skanssundet	  (avstigning	  
Häradsgränsen).	  Ungefärlig	  restid:	  1	  timme	  och	  42	  minuter.	  	  
Avfärd:	  09.25	  från	  Rosersbergs	  station	  
Hemkomst:	  15.05	  till	  Rosersbergs	  station	  
	  	  
Vi	  samlas	  vid	  skolan	  08.00	  som	  vanligt.	  	  
	  	  
	  	  
VIKTIGT:	  Eleverna	  komma	  till	  Rosersbergs	  station	  cirka	  15.05.	  Detta	  innebär	  att	  eleverna	  får	  
en	  "förlängd	  skoldag"	  under	  dagen	  då	  de	  åker	  till	  reningsverket.	  OM	  eleverna	  får	  åka	  hem	  
direkt	  ifrån	  Rosersberg	  station,	  hoppa	  av	  på	  stationerna	  längs	  resvägen	  alternativt	  fortsätta	  
med	  tåget	  mot	  Märsta	  så	  MÅSTE	  de	  ha	  ett	  skriftligt	  intyg	  ifrån	  vårdnadshavarna.	  	  
	  	  
Eleverna	  kommer	  att	  hinna	  till	  skolan	  för	  att	  åka	  med	  den	  sena	  skolbussen.	  	  
	  	  

Lunch	  
	  	  
Skolan	  tillhandahåller	  pastasallad	  med	  "festis"	  -‐	  vi	  ber	  er	  att	  skicka	  med	  eleverna	  en	  matlåda	  
och	  bestick	  så	  de	  kan	  fylla	  på	  med	  pastasallad	  här	  på	  skolan.	  De	  elever	  som	  föredrar	  att	  ta	  
med	  sig	  egen	  matsäck	  får	  givetvis	  göra	  detta.	  Se	  till	  att	  de	  får	  med	  sig	  lämplig	  matsäck	  så	  att	  
de	  inte	  går	  hungriga.	  	  
	  	  
Elever!	  Ta	  med	  detta:	  
• Låda/bestick	  till	  matsäck	  alt.	  egen	  matsäck.	  	  
• Vid	  behov,	  ta	  med	  skriftligt	  intyg	  om	  ni	  vill	  åka	  direkt	  hem	  ifrån	  pendeltåget.	  	  
• Extra	  frukt	  och	  dricka	  (förhoppningsvis	  får	  vi	  med	  extra	  frukt	  men	  ta	  med	  ändå)	  

	  
	  
	  



___________________________________________________________________________	  
Inom	  detta	  tema	  kommer	  vi	  att	  arbeta/träna	  kunskaper	  ämnesöverskridande	  och	  förutom	  
geografi	  berörs	  flera	  NO	  ämnen,	  teknik	  och	  svenska.	  	  
	  	  
Nedan	  presenteras	  de	  berörda	  centrala	  innehållen	  samt	  kunskapskrav.	  
	  	  
Geografi:	  
Centralt	  innehåll:	  
• Hur	  val	  och	  prioriteringar	  i	  vardagen	  kan	  påverka	  miljön	  och	  bidra	  till	  en	  hållbar	  

utveckling.	  
• Fältstudier	  för	  att	  undersöka	  natur-‐	  och	  kulturlandskap,	  till	  exempel	  hur	  marken	  

används	  i	  närmiljön.	  	  
• Centrala	  ord	  och	  begrepp	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  läsa,	  skriva	  och	  samtala	  om	  

geografi.	  
	  	  
Kunskapskrav:	  
Eleven	  kan	  resonera	  kring	  frågor	  som	  rör	  hållbar	  utveckling	  och	  ger	  då	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  
underbyggda	  förslag	  på	  miljöetiska	  val	  och	  prioriteringar	  i	  vardagen.	  	  
	  	  
Kemi:	  
• Vattnets	  egenskaper	  och	  kretslopp.	  	  

	  	  
Kunskapskrav:	  	  
I	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  underbyggda	  resonemang	  om	  mat,	  bränslen,	  kemikalier	  och	  andra	  
produkter	  kan	  eleven	  relatera	  till	  några	  kemiska	  samband	  och	  frågor	  om	  hållbar	  utveckling.	  	  
	  	  
Biologi:	  
• Människans	  beroende	  av	  och	  påverkan	  på	  naturen	  och	  vad	  detta	  innebär	  för	  en	  

hållbar	  utveckling.	  	  
	  	  
Kunskapskrav:	  	  
Eleven	  kan	  också	  beskriva	  och	  ge	  exempel	  på	  människors	  beroende	  av	  och	  påverkan	  på	  
naturen	  och	  gör	  då	  kopplingar	  till	  organismers	  liv	  och	  ekologiska	  samband.	  	  
	  	  
Teknik:	  
• Ord	  och	  begrepp	  för	  att	  benämna	  och	  samtala	  om	  tekniska	  lösningar.	  
• Vanliga	  tekniska	  system	  i	  hemmet	  och	  samhället,	  till	  exempel	  trafiksystem,	  vatten-‐	  och	  

avloppssystem	  samt	  system	  för	  återvinning.	  Några	  delar	  i	  systemen	  och	  hur	  de	  
samverkar.	  

	  	  
Kunskapskrav:	  
Eleven	  kan	  beskriva	  och	  ge	  exempel	  på	  enkla	  tekniska	  lösningar	  i	  vardagen	  och	  
några	  ingående	  delar	  som	  samverkar	  för	  att	  uppnå	  ändamålsenlighet	  och	  funktion.	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Svenska:	  
• Skillnader	  i	  språkanvändning	  beroende	  på	  vem	  man	  skriver	  till	  och	  med	  vilket	  

syfte,	  till	  exempel	  skillnaden	  mellan	  att	  skriva	  ett	  personligt	  sms	  och	  att	  skriva	  en	  
faktatext.	  

• Informationssökning	  i	  några	  olika	  medier	  och	  källor,	  till	  exempel	  i	  uppslagsböcker,	  
genom	  intervjuer	  och	  via	  sökmotorer	  på	  Internet.	  

• Beskrivande,	  förklarande,	  instruerande	  och	  argumenterande	  texter,	  till	  exempel	  
faktatexter,	  arbetsbeskrivningar,	  reklam	  och	  insändare.	  Texternas	  innehåll,	  
uppbyggnad	  och	  typiska	  språkliga	  drag.	  	  

	  	  
Kunskapskrav:	  
Dessutom	  kan	  eleven	  förbereda	  och	  genomföra	  enkla	  muntliga	  redogörelser	  med	  i	  huvudsak	  
fungerande	  inledning,	  innehåll	  och	  avslutning	  och	  viss	  anpassning	  till	  syfte	  och	  mottagare.	  	  
	  	  
Ämnet	  svenska	  kommer	  att	  beröras	  särskilt	  vid	  slutpresentationen	  som	  sker	  såväl	  muntligt	  
som	  skriftligt.	  Här	  övar	  och	  förbereds	  eleverna	  för	  hur	  de	  nationella	  proven	  i	  6an	  är	  
upplagda	  då	  eleven	  skall	  kunna	  förbereda	  ett	  tal	  och	  presentera	  något	  med	  hjälp	  av	  bland	  
annat	  stödord.	  	  
	  	  
	  	  
___________________________________________________________________________	  
	  	  
	  	  
Är	  det	  några	  föräldrar	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  se	  hur	  ett	  reningsverk	  ser	  ut	  så	  är	  ni	  
hjärtligt	  välkomna	  att	  följa	  med.	  Kontakta	  Max,	  Linda	  eller	  Inger	  så	  ser	  vi	  till	  att	  även	  ni	  får	  se	  
hur	  vårt	  vatten	  renas.	  	  
	  	  
	  	  
Är	  det	  några	  funderingar	  kring	  detta	  studiebesök	  eller	  den	  "förlängda	  skoldagen"	  så	  får	  ni	  
gärna	  kontakt	  oss	  så	  reder	  vi	  ut	  eventuella	  funderingar.	  	  
	  	  
	  	  
Länk	  till	  Himmerfjärdsverket:	  	  
http://www.syvab.se/hem	  
	  	  
	  	  
Nu	  utbildar	  vi	  framtidens	  miljömedvetna	  elever!	  
	  	  
/	  Max,	  Linda	  &	  Inger	  
 


