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HAVSMEDVETENHET

Havsmedvetenhet – en förståelse 
för och kunskap om havets 
betydelse för oss människor, och 
hur vi människor påverkar havet. 

På engelska: Ocean Literacy

En havsmedveten person är 
någon som förstår grunderna till 
hur havet fungerar och har 
förmåga att ta hållbara, 
kunskapsbaserade beslut rörande 
havet och dess resurser. 



SJU PRINCIPER FÖR HAVSMEDVETENHET

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.

2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.

3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.

4. Havet gör jorden beboelig.

5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.

6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.

7. Havet är i stort sett outforskat.



MARIN PEDAGOGIK
Ett verktyg för att öka havsmedvetenheten. 



TVÅ NÄTVERK 
FÖR ÖKAD 
HAVSMEDVETENHET 



MARINT OCH LIMNISKT
• Bildade på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten

•Nätverket för marin pedagogik (2018) 
samordnas av Havsmiljöinstitutet

•Nätverket för limnisk pedagogik (2019) 
samordnas av SLU Centrum för 
Naturvägledning

SLU Centrum för 
naturvägledning



NÄTVERKENS 
MEDLEMMAR

Medlemmar aktiva i 
nätverken finns i hela 
Sverige men också i 
Finland, Danmark, på 
Åland och Färöarna. 

Drygt 420 medlemmar i 
det marina nätverket.



BEHOV AV STÖD

Workshoppar inom nätverken har visat att det finns stort behov av:

Samarbete Ökad 
kunskap Stöd Bli starkare

tillsammans



ARBETET INOM NÄTVERKEN

• Ge medlemmarna ökad kunskap, kontakter, 
stöd och möjlighet att nå ut till fler människor.

• Fördjupa oss i hur vi arbetar i Sverige med 
lärande om hav och vatten för hållbar 
utveckling.

• Kartlägga och delta i det arbete som sker 
inom havsmedvetenhet i och utanför Sverige.



SÅ ARBETAR VI
Utbyte av 

tankar och 
idéer

Nya 
samarbeten

Öka 
kunskap

Nationella konferenser

Nätverksträffar

Studiebesök



HAVSMEDVETENHET – PRIORITERAT AV FN

FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar
utveckling, 2021-2030.

Havsmedvetenhet – ett prioriterat område, både i
Sverige och internationellt. 

En nyckelfaktor för att uppnå de globala
hållbarhetsmålen, Agenda 2030.



INTERNATIONELLT 
ARBETET MED 
HAVSMEDVETENHET

Några exempel:

IOC UNESCO

EU4Ocean Coalition for Ocean Literacy

EMSEA – European Marine Science Educators Association



IOC-UNESCO

Intergovernmental Oceanographic
Commission of UNESCO 

Arbetar för att stärka engagemanget och öka 
kunskapen om havet

Ocean literacy portal

Stöttas ekonomiskt av den svenska regeringen



EU4OCEAN COALITION FOR OCEAN LITERACY

Knyter samman organisationer, project och 
människor som bidrar till havsmedvetenhet och 
främjar hållbart nyttjande av haven.

Stöttas ekonomiskt av Europeiska kommissionen.

Vill få upp havsmedvetenheten på den 
politiska agendan.



EMSEA

European Marine Science Educators Association 

 Europeiskt nätverk

Medlemsorganisation

Årlig konferens



VILL DU VETA MER?

Marina nätverket – Havsmiljöinstitutet

havsmiljoinstitutet.se/mp

Limniska nätverket –
SLU Centrum för naturvägledning

slu.se/vattenpedagogik  

Facebook: Nätverk för vattenpedagogik

https://www.facebook.com/groups/4045331
27088840

https://www.facebook.com/groups/404533127088840


TACK!
Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet

tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se


