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Vatten som 
pedagogisk 

metod

Vattenråden 
som resurs 

-lokal kunskap,  
nätverk och 

lärande

Skolan –
lärande för barn 

och vuxna



EU:s vattendirektiv

EU:s 6-åriga 
vattenförvaltningscykeln

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.”

Vattendistrikt

• Avrinningsområdes-
baserat arbete

• Lokalt deltagande
• Samverkan



Vad är ett vattenråd?
• En frivillig organisation (kommuner, 

företag, föreningar, markägare etc.) inom 
avrinningsområdet.
• Öppet för alla invånare och intressen.
• En gränsöverskridande mötesplats för 

samverkan, helhetsförståelse och lärande.
• Driver projekt (söker bidrag för ex åtgärder)
• Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
• Vattenprovtagning, remisser mm

Vattenråd i Sverige



Vad kan resultatet bli?
• Ny och bredare kunskap
• Fler och större mångfald av deltagare
• Nya och fler aktiviteter

Våtmarksanläggning

Dagvatten

Inventeringar

Vatten och skola

Kulturhistoria

Workshoppar

Provtagning Vandringshinder

Seminarier

Restaurering
av vattendrag



Vatten och avrinningsområden är en 
fantastisk pedagogisk möjlighet
Vatten:
• Väcker känslor
• Väcker nyfikenhet
• Ger förståelse
• Inspirerar till samarbete
• Kopplar till helheten

Genom avrinningsområden 
kopplas det lokala samman 
med det globala genom 
vattnet.



Vatten är livets molekyl 
– och länkar samman allt levande

Vattenmolekylens utseende gör den unik:
• Bra lösningsmedel – transporterar byggstenar i celler och ekosystem!
• Ger kapillärkrafter – vatten lyfts upp i växterna!
• Hög kokpunkt: 100°C – annars hade vattnet förångats!
• Kan lagra och transportera mycket värme – skapar bra klimat på jorden!
• Is lättare än flytande vatten. Tyngst vid +4°C – hav och sjöar bottenfryser inte!
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Världens viktigaste livsmedel



Skola
Hur utveckla 
• Utomhuspedagogiken?
• Ämnesövergripande 

temaarbeten?
• Lärande om hållbar utveckling?
• Kunskap om det lokala och det 

globala?
• Koppling till läroplan och mål?

Samverkansmöjligheter

Vattenråd
Hur utveckla
• Mer intresse för 

vattenfrågorna?
• Delaktigheten?
• Kunskapen? 
• Mer förbättringar för 

miljön?



Vatten Hållbar 
utveckling

Helhet

Kultur

Historia Samhälle

Nyfikenhet

Natur

Utforskande
Samarbete Berättelser

Kreativitet

Lokalt-globalt
Nätverk

Sammanhang

Biologi Religion
Matte

Kemi

Fysik Geografi
Språk

Bild

Litteratur
Hälsa

Musik
Miljö

Läroplan och mål

Använda kropp och sinnen

Verklighetsanknutet
Utomhuspedagogik

Förundran

Engagerande
Motiverande

Upplevelser som man kommer ihåg

Mångfald



Cirka 700 elever och 90
pedagoger vid 11 skolor 
(förskola-gymnasium)
har deltagit

Vattnet i skolan 
Lygnerns vattenråd
-i samverkan med kommuner, förskolor, 
skolor och naturbruksgymnasium

Fortbildning 
för lärare



http://lygnernsvattenrad.se/dokument/vattnet-i-skolan/

Material 
att användaBeskrivning 

av miljöer 
vid varje 
skola

Beskrivning av 
arbetssätt

Bestämningsblad för 
småkryp i vatten.

http://lygnernsvattenrad.se/dokument/vattnet-i-skolan/

