Miljöspanaruppdrag - höstterminen 2020, information till lärare

Älska din toa
Miljöspanarna är ett koncept för alla
Älmhults grundskolor. Genom att samlas
kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft
och fokus för olika miljöfrågor.

Den 19 november är det FN:s världstoalettdag och vi
vill passa på att hylla våra toaletter. Därför är det nu
dags för uppdrag nummer 2 i Miljöspanarna. Höstterminens uppdrag är ”Älska din toa”!

											
		

Ta hand om din toa – för många är den guld värd
Syftet med världstoalettdagen är att uppmärksamma hur viktigt
välfungerande avloppslösningar är för samhället. Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder
människor i världen utan tillgång till en toalett. Detta innebär att
det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som
har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina
behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. 
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Studiebesök på Älmhults
reningsverk
Ta med eleverna ut i verkligheten
och utforska vad som händer när
man har spolat i toaletten.
Boka ett besök med klassen på
reningsverket genom att kontakta
Katarina Dahlstöm, 0476-550 89,
katarina.dahlstrom@almhult.se.

		
		
		

Här i Sverige har vi sedan länge tillgång till toaletter
och ett välfungerande avloppssystem. Kanske så väl
fungerande att vissa av oss har blivit lite väl bekväma
och glömt att toaletten endast ska användas för att spola
ner det som kommer ur kroppen samt toalettpapper, inte
som en papperskorg eller slask för kemikalier och mediciner.

Om uppdraget
Uppdraget är helt frivilligt och man väljer själv vilka delar
som klassen deltar i. Övningar genomförs förslagsvis under
toalett-veckan, 16–20 november.
Uppdragets delar
• Experimentera och diskutera kring toalettens betydelse i
Sverige och i världen, se nästa sida för förslag på övningar
för olika årskurser.
• Delta i tävlingen #Älskadintoa, se nästa sida. 
• Besök Älmhults reningsverk.

Förslag på övningar
Årskurs F–6 och fritids
Experimentera: Vilket papper får spolas ner i
toaletten?
Det är bara kiss, bajs och toapapper som får spolas ner i toaletten. Det här experimentet visar
skillnaden mellan olika papper och varför det
bara är toapapper som får spolas ner i toan.
Gör så här:
1. Lägg olika sorters papper i varsin burk med
vatten, till exempel en bit toalettpapper, en våtservett, en bit hushållspapper, en pappershandduk och kanske en teckning.
2. Skaka burkarna hårt en stund. Vad är skillnaden mellan de olika papperssorterna efter de
skakats? Varför får man bara spola ner toalettpapper?
Årskurs 4–6 och fritids

Mer tips på
www.almhult.se/
miljospanarna

Ni kan också fråga dem om de
någon gång slängt något skräp
i toaletten och i så fall vad och
varför. Det kan också vara
intressant att ta reda på om de vet var de ska
lämna målarfärg, nagellack och annat som kan
vara giftigt för vattnet och naturen. 
Gå Vattenskolan
Följ vattnets väg och gör ett quiz. Grodan Kai
tar eleven med på en resa längs vattnets väg och
visar vattnets kretslopp. Vattenskolan finns på
www.svensktvatten.se.
Årskurs 7–9
Världskoll – Diskutera tillsammans
• Var någonstans i världen är det brist på
vatten och hur påverkar det människor där?
• Vilka är de fem huvudsakliga orsakerna till
brist på vatten i världen?

• Hur drabbas kvinnor och flickor av brist på
Intervjua en vuxen
rent vatten och tillgång till privata toaletter?
Ge barnen i uppdrag att intervjua sina föräldrar.
Förbered frågor i klassrummet. Ni kan exempel- • Vad kan vi göra för att fler människor ska få
tillgång till vatten och avlopp?
vis kolla upp hur många av dem som har en
papperskorg i badrummet
Experimentera: Bygg ett reningsverk
där de kan slänga
Visa reningsverkets olika steg med jord, tvål,
skräp.
tandkräm, öronpetare, sil, sand, tratt och filter.
Läs om experimentet på www.almhult.se/
byggettreningsverk.
Årskurs 7–9
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Tävling #Älskadintoa
Skicka in era bidrag eller foto på
bidragen till almhult-miljo@almhult.
se senast den 30 november.
Vinnande affischer kommer att
spridas till kommunala toaletter.
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Årskurs F–6
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Fler förslag på övningar, filmer, fakta och inspiration finns på almhult.se/miljospanarna

