
1 Från Atlanten

X Från ytvatten eller grundvatten
2 Från affåren

1 att vattnet aldrig kan ta slut

X att vattnet kretsar kring oss människor
2 att vi inte behöver vara rädda om vattnet

1 Ingenting

X Skräpet åker ut i havet
2 Det kan bli stopp i avloppsrören

1 I havet

X I marken
2 I sjöar

1 Miljömärkta tvättmedel

X Snor
2 Kemikalier och mediciner

1 Det släpps ut i sjöar och vattendrag

X Det åker till vattenverket
2 Det används för att fylla simbassänger

1 Från reningsverket

X Från vattenfabriken
2 Från ytvatten eller grundvatten

1 Mekanisk, Kemisk och Biologisk rening

X Fysisk, Kemisk och Biologisk rening
2 Fysisk, Kemisk och Naturlig rening

1 I tankbilar

X I rör
2 I vattentorn

1 Kiss, bajs och öronpetare

X Kiss, bajs och toapapper

TIPSPROMENAD - barnfrågor, tema vatten

1

Att dricka kranvatten är bra för miljön. Vatten som finns att köpa på flaska i affären är nästan 

tusen gånger dyrare än kranvatten. Var kommer ditt kranvatten ifrån?

2

Det finns jättemycket vatten på jorden. Ungefär 1 400 000 000 000 miljarder liter! Vad betyder 

Vattnets kretslopp?
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3

Vad händer om du spolar ner skräp i toaletten?

4

Den största delen, 97%, av allt vatten på jorden är saltvatten. Resten är sötvatten.Var finns 

grundvatten?

5

Innan vattnet når din vattenkran har det renats i ett vattenverk. När du sedan har använt vatten 

rinner det ut i avloppet och till ett reningsverk. I reningsverket renas vattnet innan det får rinna 

ut i naturen igen.Vad kan bakterierna i reningsverket bli sjuka av?

6

I Sverige finns ungefär 1 700 reningsverk och ca 101 000 km avloppsrör, vilket är lika långt som 

två och ett halvt varv runt jordklotet.Var tar vattnet vägen när det är färdigrenat i 

reningsverket?

7

I Sverige använder vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn. Det är ungefär lika 

mycket vatten som ryms i ett badkar. Var kommer vattnet som renas i vattenverket ifrån?

8

9

Om alla hjälps åt att inte spola ner skräp och giftiga kemikalier i avloppet kan vi fortsätta att 

använda vattnet i framtiden. Var kan rent vatten lagras så att det finns tillgängligt när det 

behövs?

Avloppsvattnet renas i flera steg för att bli så rent som möjligt innan det släpps tillbaka ut i 

naturen. I vilka tre steg kan vi dela upp reningen på vattenverk?

Vad får du spola ner i toaletten? 

10



2 Kiss, bajs och våtservetter

1 På gatan

X I en biltvätt
2 På grannens parkering

1 Lämna in dem på ett apotek

X Slänga de i en soptunna
2 Spola ner dem i toaletten

Var ska bilar tvättas? 

Vad ska du göra med gamla mediciner?

10

11

12
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