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INSTRUKTIONER 

o Arbeta enskilt eller två och två. Ämnena som vi arbetar med nu är framförallt 

samhällskunskap och kanske historia, men ligger nära naturkunskapen och eventuellt 

religion – beroende på vad ni väljer att forska om.  

o Förbered en redovisning på fem minuter eller något längre – särskilt om ni arbetar i 

par kan det behövas lite mer. Liksom för er som ska ta lite högre behörigheter. Dock 

inte längre än 15 minuter inklusive utrymme för frågor från publiken. 

o Välj ett vattenrelaterat ämne att söka fakta om och sedan presentera för resten av 

klassen. En stor del av poängen är att lära sig av varandra.  

o Nedan finns en lista med uppslag. De kan förändras eller utvecklas på olika sätt. Eller 

så har ni en helt egen idé. Utgå från något ni själva är intresserade av. Eller åtminstone 

inte är totalt ointresserade av. Om ni har ett helt eget uppslag, så kolla med mig att det 

passar in i temat för säkerhets skull. 

o REDOVISNINGARNA kan börja under vecka 48. Preliminärt onsdag 30 november 

eller fredag 2 december. Sedan fortsätter vi till dess alla har redovisat. 

o Använd någon form av visuellt hjälpmedel eller ljudinslag eller något som gör din/er 

presentation mer intressant och lättare för klassen att ta till sig!  

o Redovisa era källor på något sätt.  

 

VÄND SIDA FÖR FÖRSLAG! OM DU VILL TÄNKA SJÄLV FÖRST, VÄNTA MED 

ATT VÄNDA SIDA… ► 
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ÄMNEN OCH OMRÅDEN SOM KAN ANVÄNDAS – OCH VARIERAS 

 Vattnets betydelse för sjöfarten 

 Antika akvedukter 

 Länder eller städer med akut vattenbrist 

 Livet i och kring en större sjö eller flod någonstans i världen 

 Är fisken vi äter förgiftad? 

 Nedskräpningsbälten i haven 

 Platser som kan försvinna när havsytan höjs 

 Vad var det för speciellt med vikingabåtarna? 

 Varför sjönk Titanic? 

 Smälter snön på Himalaya? Eller i Antarktis?  

 Hur förorenad är din närmaste sjö / älv / flod / dusch etc? 

 Sjukdomar och epidemier som kan kopplas till orent vatten 

 Olika religiösa ritualer och traditioner som har med vatten att göra 

 Hur är med hygieninrättningar i världen – har alla samma tillgång? 

 Är jätteräkor ett hot mot världsfreden? 

 Ska män och kvinnor har olika tider i badhuset? 

 Hur viktigt är det att kunna simma egentligen? 

 

 

Lycka till! / JL 

 


