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Svenska för dig –  
Läs & diskutera!
Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie 
vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet 
för att tillsammans täcka in det centrala innehållet i kursplanen.

PROVLEKTION:  
Vatten över huvud taget
Följande provlektion är ett utdrag ur Svenska för dig – Läs & diskutera!. Eleverna 
läser ett inledande stycke till novellen ”Vatten över huvud taget” och diskuterar 
utifrån innehållet. De beräknar också sin egen vattenförbrukning och får ta ställ-
ning till hur de själva kan påverka vattenkonsumtionen i samhället och världen. 
Lektionen består av:

•	 Lektionsupplägg

•	 Utdrag	från	sida	28	ur	boken

•	 Utdrag	ur	lärarhandledningen	(Fakta	om	vatten	i	världen)

•	 Tabell	för	eleverna	att	fylla	i
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Så här arbetar du med provlektionen

1.	 Läs	igenom	utdraget	från	sida	28	i	boken	och	Före läsning-frågorna. Läs igenom 
faktautdraget ur lärarhandledningen.

2.	 Inled	med	att	berätta	för	eleverna	om	vatten	och	vattenförbrukning	i	världen.	
Ställ gärna frågor innan du berättar om de olika faktauppgifterna, t.ex. Hur stor 
yta av jorden tror ni består av sådant vatten som vi kan dricka? Hur tror ni vatten-
förbrukningen ser ut i ett rikt land i jämförelse med ett fattigare land? Tror ni att 
vattenförbrukningen ökar i samma takt som befolkningen? Gå sedan igenom fak-
tauppgifterna från lärarhandledningen om vatten och vattenförbrukning.

3. Förklara för eleverna att de nu ska få läsa inledningen till en novell som handlar 
om en flicka som lever i en verklighet som skiljer sig ganska mycket från deras 
egen här i Sverige. Förklara att ni efter att ha läst inledningen kommer att dis-
kutera några frågor som rör texten. Vad kan de läsa ut av den information de 
får? De får gärna ha det ni just pratat om i åtanke när de läser.

4. Om du har en interaktiv skrivtavla så kan du lägga upp textutdraget där så att 
eleverna kan läsa samtidigt. Annars kopierar du upp textutdraget till dina 
elever. 

5. Lägg upp textutdraget på din interaktiva skrivtavla. Du kan med fördel zooma in 
bara	på	texten,	så	att	eleverna	inte	störs	av	frågorna	medan	de	läser.	(Om	du	
inte	har	tillgång	till	en	interaktiv	skrivtavla	delar	du	ut	texten	till	eleverna.)	Du	
kan antingen läsa texten högt för dina elever eller låta någon elev läsa högt, 
alternativt låta dem läsa själva. Zooma så småningom ut så att eleverna även 
kan läsa frågorna Före läsning – diskutera!.

6. Låt eleverna först i par diskutera frågorna 1–3. Gå därefter igenom vad de kom-
mit fram till i helklass. Ställ följdfrågor. Fråga 1: Varför har de svarat som de 
gjorde? Vilka tecken finns det i textutdraget som tyder på att Selam och hennes 
familj kommer från en viss del av världen?	Fråga	2:	Går det att föreställa sig att 
vara utan vatten under en lång tid i höga temperaturer? Varför? Varför inte? Hur 
länge tror ni att man behöver vara utan vatten för att det ska bli jobbigt? Svårt att 
stå ut? Outhärdligt? Så att man skulle kunna tänka sig att dricka riktigt smutsigt 
vatten? Hur påverkas man av att inte få i sig tillräckligt med vatten? (Koncentra-
tion, huvudvärk, ork osv.) Fråga 3: Hur mycket vatten tror du att du måste få i dig? 
Skulle du kunna minska på ditt vattenintag? Varför? Varför inte? Ta gärna upp 
rubrikens innebörd till skillnad från uttrycket ”vatten överhuvudtaget”. Vilken 
koppling gör eleverna mellan de båda uttryckens innebörder?

7. Be nu eleverna att i par arbeta med fråga 4 och fylla i tabellen med sin beräk-
nade vattenkonsumtion per dygn.

8.	 Låt	eleverna	redovisa	sin	vattenkonsumtion.	Ställ	följdfrågor,	t.ex.	Blev ni 
överaskade när ni beräknade er vattenkonsumtion? På vilket sätt skulle ni kunna 
förändra er vattenkonsumtion till det bättre? På vilket sätt tror ni att den dagliga 
vattenkonsumtionen i hemmet kan påverka vattenförbrukningen i ett mer globalt 
perspektiv? osv.
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Fakta om vatten i världen (från lärarhandledningen)

Visste du att:

•	 Av	världens	totala	vattenvolym	utgör	2,5	procent	färskvatten.
•	 145	av	världens	stater	delar	sjöar/vatten	med	grannländer.
•	 	Vattenförbrukningen	har	ökat	mer	än	dubbelt	så	mycket	som	folk-

mängden det senaste århundradet.
•	 	Vattenbristen	väntas	till	2025	öka	med	50	procent	i	de	fattigare,	och	

18	procent	i	de	rikare	länderna.
•	 	Cirka	500	”vattenkonflikter”	har	ägt	rum	de	senaste	50	åren,	varav	7	

lett till väpnade strider.

Tips på att arbeta vidare!

Räkna ihop klassens totala vattenförbrukning under ett dygn, baserat på 
elevernas	egna	beräkningar	(fråga	4).	Som	uppföljning	kan	du	sedan	låta	
eleverna göra en till beräkning på sådant de skulle kunna dra ner på i sin 
vattenförbrukning och räkna ut vad den nya totalen skulle bli. Hur stor 
blir skillnaden?

Är ni nyfikna på vad som händer med Selam? I boken Läs och diskutera! hittar ni 
hela novellen ”Vatten över huvud taget”. Beställ boken från www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Svenska/Grundlaromedel/Svenska-for-dig-ak-7-9/?goToProduct=IS-9789147118281-1#
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Vatten över    
huvud taget
Selam måste skynda sig. Alla plastdunkar därhemma är tomma och 
hon måste verkligen skynda att hämta nytt vatten, så mycket hon 
bara kan bära. Skjulet de bor i har inget rinnande vatten och den 
lilla byns gemensamma brunn är sedan länge förgiftad med någon 
okänd smitta. Av den anledningen måste man gå fl era kilometer 
till en brunn som ligger utanför byn. Att gå dit och sedan bära 
hem vatten är inget nytt, tvärt om är det en baggis för trettonåriga 
Selam som både är stark och uthållig. Men just den här morgonen 
visar det sig vara mer problematiskt än vanligt. Selam måste gå 
helt ensam eftersom hennes mamma och småsyskon oroligt vakar 
över lilla Aya som är sjuk.

Före läsning – diskutera!
1.  Var i världen tror du Selam och hennes familj bor?

2.  Har du någon gång varit utan vatten? När var det och hur kändes det?

3.  Hur mycket vatten tror du att du dricker per dag?

4. Hur mycket vatten tror du att totalt förbrukar under en dag 
 (dricker, matlagning, tvätt, disk, hygien, etc.)?
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Liber dokumentmall/Tabell underlag 1 2015-03-18/13:56 
Senast sparat av Maria Odeldahl Jones 
 

Arbeta med en kamrat och hjälp varandra göra en ungefärlig beräkning 
av din vattenkonsumtion per dygn. I rutan hittar du ett genomsnitt för 
vad som är den normala konsumtionen i hemmet per dygn. Tänk dock på 
att detta är ett genomsnitt. Är du en person som tar långa duschar eller 
låter vattnet rinna medan du borstar tänderna så kan åtgången vara 
större. 

 

MIN SAMMANLAGDA VATTENKONSUMTION UNDER EN DAG 

Jag dricker  

Jag använder vid matlagning:  

Går åt när jag tvättar:  

Går åt när jag diskar:  

Går åt när jag duschar:  

Går åt när jag borstar tänderna:  

Går åt när jag går på toaletten:  

Går åt när jag tvättar händerna:  

Annat:  

TOTAL MÄNGD VATTEN:  

DRICKSVATTEN I HEMMET (GENOMSNITT/DYGN) 
 

10 liter för dryck och mat                      30 liter för toalettspolning 

30 liter för disk  20 liter för tvätt 

60 liter för personlig hygien 10 liter för övrig användning 

 
       




