
Rena vatten med aktivt kol 
 
Läs igenom hela instruktionen innan ni börjar laborera. 
Gör en riskbedömning 
 
Material: 
Bägare, tratt, filterpapper, glasstav, aktivt kol, smutsigt vatten, salt och alkohol. 
 
Del 1 Utförande  

1. Fyll en bägare med vatten och blanda i sand så det blir smutsigt. Rör om. 
 

2. Fördela smutsvattnet i två bägare. En bägare ska användas för att göra jämförelser så 
den ställer ni åt sidan. Märk den. 

 
3. Börja med att filtrera det smutsiga vattnet genom ett filter. 

 
4. Filtrera hälften av det renade smutsvattnet en gång till genom ett filter som det finns 

lite aktivt kol i.  
 

5. Ställ de tre bägarna bredvid varandra så du kan jämföra renheten. Skriv ner dina 
resultat. Fotografera gärna och lägg in bilden i labb-rapporten. 
 

6. Diska 
 
Del 2 Utförande 

1. Fyll en bägare med vatten till hälften. Tillsätt salt i vattnet. Rör om. 
 

2. Filtrera saltvattnet genom ett filter med aktivt kol.  
 

3. Smaka på vattnet genom att doppa ner ett finger som du sedan kan lägga tungan 
emot. 
 

4. Finns det något salt kvar? Skriv ner ditt resultat. 
 

5. Diska 
 
Del 3 Utförande 

1. Fyll en bägare med vatten till hälften. Tillsätt T-röd (alkohol) i vattnet. Rör om. 
 

2. Lukta på alkoholvattnet. 
 

3. Filtrera alkohollösningen genom ett filter med aktivt kol.  
 

4. Lukta på vattnet igen. Finns det någon alkohol kvar? Skriv ner ditt resultat. 
 

5. Diska 
 



Labb-rapport 

 
Deltagare 
Vilka var med i din grupp när ni genomförde undersökningen. 
 

Datum 
Datumet då du genomförde undersökningen. 
 

 
Syfte 
Att under söka hur bra man kan rena smutsigt vatten och olika lösningar av vatten. 

 
Riskbedömning 
Skriv ner er riskbedömning. 

 
Utförande 
Beskriv hur ni genomförde undersökningen. Skriv så noga att en person som inte 
varit med lätt kan förstå hur ni gjorde och själv kan upprepa er undersökning. Infoga 
också minst en bild på hur ni gjorde.  

 
Resultat 
Vad som hände. Beskriv alla observationer du gjort och alla resultat. Infoga gärna en 
bild. Ibland passar det bra att redovisa resultatet med en tabell eller diagram. 

 
Slutsats 
Försök förklara resultatet.  
Använd internet, läroböcker, vuxna mm. 

 
Förbättringar 
Om jag skulle göra om denna undersökning så skulle jag förbättra detta… 
För att… 

 
Källor 
Skriv ner vilka källor du använt 
För böcker ska du ange bokens titel och författare,  
För en källa på internet ska du ange vad sajten/sidan heter och datum. 
 

 


