
Hitta Qatar och området Mesaieed på kartan! 
Vad kan vi utläsa om regionen? Ta reda på 
mer om Qatars historia, geografi och natur-
tillgångar! Vad är det för hav som omger 
landet?

De torraste delarna av jordklotet ligger vid 
vändkretsarna på båda sidorna av ekvatorn. 
Här finns de flesta av jordens öknar. Varför 
är de så varma och torra? Hur är nattempe-
raturen och varför? Varför förekommer det 
”ökenspridning”?

Omkring 97 procent av jordens vatten är salt-
vatten. Tanken är att med hjälp av saltvatten 
kunna skapa växthus på en av jordens torr-
raste platser för att leverera färskvatten, mat, 
energi och jobb. Vad ligger salthalten på i 
sött resepktive salt vatten? Friska upp minnet 
kring vattnets kretslopp – hur används det i 
Sahara Forest Project? Förklara begreppen 
”avdunstning” och ”kondens”! 

Försök att gemensamt i klassen rita upp och 
förklara Sahara Forest Projects lösning! 

Biomimetik, som nämns i filmen, är teknik 
som efterliknar förebilder i biologiskt liv i 
naturen. Vilket djur har inspirerat till projek-
tet i filmen? Hur? Biomimetik är vanligt inom 
innovationer, design och arkitektur – hitta 
konkreta exempel! 

Ett land som Qatar importerar ca 90% av sin 
mat. Med bara 8 hektar växthus menar Bill 
Watts att det skulle vara möjligt att matcha 
behovet av gurka och spara mer än 50% 

av vattnet som använd för den här typen av 
jordbruk. Diskutera på vilka sätt det inte är 
hållbart att importera mat och förnödenheter? 
Hur ser det ut i Sverige? Är vi självförsörjande 
med något? Vad importerar och exporterar vi 
inom jordbruket? Vilka omställningar skulle 
du vilja se och varför?

Man kan inte få folk att sluta konsumera – 
men en ingenjör kan göra så att folk kan kon-
sumera mer hållbart, säger Bill Watts. Han 
menar också att ”hållbarhet handlar om att 
göra det bästa av det vi har”. Instämmer du? 
Vad betyder hållbarhet för dig och vad gör 
du för att bidra till hållbarhet? Hur blir man 
ingenjör? Vilka andra yrken syns och deltar i 
projektet? Vad vill du bli när du blir stor och 
ur ska du gå till väga för att nå ditt mål? 

Enligt UNICEF har barn tre gånger större 
risk att dö av smutsigt vatten än av våld i 
utdragna konflikter. Vad betyder ”sanitet”? 
Vilka positiva bieffekter kan man tänka sig av 
Sahara Forest Project om det hittar bestånde 
finansiering och fortsätter att expandera till 
fler platser?

Vad får vi mer lära oss om hållbarhetsut-
maningar i Qatar? Varför är där så många 
gästarbetare? Varifrån kommer de och hur 
ser villkoren ut för gästarbetare i landet, 
generellt? Varför behövde kvinnan som skulle 
komma och arbeta i två dgara ha tillstånd 
från sin pappa eller make? 

Vilka andra hållbarhetsmål berör filmen? 

Om rent vatten och sanitet för alla
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning 
för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens 
livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, 
både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentill-
gångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

Var på jorden?
Filmen utspelar sig huvudsakligen i Qatar, där den brittiske ingenjören Bill Watts, som är teknisk 
chef för Sahara Forest Project, arbetar med ett pilotprojekt för att skapa en saltvatteninfrastruk-
tur i öknen. 
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There Will Be Water passar också bra i 

Geografi i årskurs 7–9

Livsmiljöer
•  Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnads-
villkor.
•  Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få 
för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
•  Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 
människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
•  Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
•  Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och 
olika tematiska kartor.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
•  Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbäv-
ningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
•  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 
förebygga risker.
•  Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Fysik i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
•  Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysikens metoder och arbetssätt
•  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och sam-
hällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Kemi i årskurs 7–9

Kemin i vardagen och samhället
•  Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Teknik i årskurs 7–9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
•  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, 
konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
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