
Hur kan utbildning och 
kommunikation starta intresse 

för vatten? 



Visste Du att… 

• 2/3 av jordklotet är täckt med vatten. 
 

• bara 3 % av allt vatten är sött och att 2/3 
av detta är bundet som snö och is. Av den 
procent som är kvar är ¼ grundvatten. 
Detta innebär att… 
 

• bara 0,75 % av världens vatten är 
tillgängligt för kontinenternas växter och 
djur!  

 



• vatten har funnits sedan jorden bildades 
 

• vattnets fysiska och kemiska egenskaper ger 

förutsättningar för liv på jorden:  
  

 - en unikt hög kokpunkt gör att vatten 

 förekommer i fast, flytande och i gasform  
  

 - och är tyngst vid +4 grader C 



”Ingenting i världen 

är viktigare än 

VATTEN 

för utan det kan 

ingenting komma till liv 

eller 

fortsätta att existera”  
 

(Marcus Vitruvius Pollio, 40 f.Kr. 
romersk arkitekt och ingenjör) 



Mer sant än du tror… 

Vatten är:  

• vårt viktigaste livsmedel 
 

• är ett fantastiskt lösningsmedel som  
- formar vårt landskap 
- transporterar näringsämnen genom 
växter och djur 
 

• livsrum för många växter och djur 

 

 



Kan ibland orsaka problem 

För lite vatten 

För mycket 

vatten 



…vattenkvaliteten 



Lyckebyåns Vattenförbund  
med Vattenråd 



Hemsida 



Utbildning av lärare … 

(seminarier, exkursioner, studiebesök)  

  

  



… elever 

(teori och praktik) 

 



…och högskolestudenter 

 



Faktablad – 15 stycken 



Vattenlåda 
• 10 st luppar 
• 20 st  plastskedar 
• 1 frp pH-papper 
• 5 st  håvar med skaft (samt andra håvar eller  

  durkslag) 
• 10 st  diskborstar 
• 15-30 st plastburkar modell glassburk 
• många små plastburkar modell créme fraiche 
• 1 st  termometer (bad) 
• 10 st Vattenrikessnurra + handledning  
• 10 st Småkrypsboken 
• 1 st  fälthandbok "Smådjur i sjö och å" 
• 1 st  bestämningsduk - vattendjur alternativt 
• 1 st  "Mäta vatten" (bra bestämningsschema och 

  beskrivning av djuren)  



Information till allmänheten, 

föreningar och företag 

  



Lyckebyåns dag 2005 samt 

vattendragens dag 2011 

  



   
• Öka kunskapen om vatten och dess 

betydelse hos så många som möjligt 
(allmänhet, tjänstemän, politiker, verk-
samhetsutövare m.fl.). 
 

• Öka förståelsen för varandras olika behov 

av vatten och hur vi kan minimera 
eventuell påverkan på vatten. 

 

• Vattenrådet kan fungera som kunskaps- 
och erfarenhetsförmedlare. Hjälp varandra!  

 

 



Vatten är inte bara livsviktigt, det är också 

vackert, gott och spännande att arbeta med. 

TACK! 


