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Program och syfte med dagen
Välkommen Hanna Tornevall, Vattenmyndigheten Västerhavet.
Syftet med dagen var att undersöka intresset för frågor om vatten, avrinningsområden, vattenråd och
skolor. Ytterligare syften var att undersöka vilka möjligheter vi ser kring frågorna. Vad finns det som
hindrar oss nå dessa? Hur hittar vi lösningar på detta? Och till slut; vill vi gå vidare och i så fall hur?
Idéer och exempel
Vattenvisioner. Noah Wigh, Bernhard Ewers, Lasse Johansson, Bee together.
Vattnet i skolan. Peter Nolbrant, Lygnerns vattenråd.
Vattendirektivet och samverkan. Josefin Levander, Vattenmyndigheten Västerhavet.
Vattendetektiver i Kalmar och exempel från andra länder. Renate Foks, Ostkustens Vattensamling.
Virtue – naturvetenskap och skola. Mikael Olsson, Göteborgs universitet.
En hållbar värld genom engagemang i vatten och entreprenörskap. Pia Klee, Danmark.
Our Uniting Water – Vårt förenande vatten. Kajsa Dahlström, Globträdet.
Enskild reflektion. Vad ser vi för möjligheter i arbetet med vatten, skolor och vattenråd?
Vi skrev på lappar som sedan togs med in i grupperna. Vilka möjligheter ser du utan att tänka på hindren
att nå dem?
Workshop i fem grupper. Möjligheter? Vad hindrar oss? Hur samverka för att stärka arbetet och hittat
lösningar?
Möjligheterna berättades i grupperna. Man grupperade lapparna med möjligheter och satte rubriker på
dessa grupper av lappar. Man uppmanades att prioritera tre rubriker där man funderade på vad som
hindrar oss att genomföra möjligheterna och därefter hitta lösningar på detta. Grupperna uppmanades
att ta ansvar för att alla i gruppen gavs möjlighet till lika utrymme. Man skulle inte heller argumentera
eller kritisera. Allas tankar är lika värdefulla och behöver komma med! SE PÅ SIDAN 6-10.
Grupperna berättar
Hur går vi vidare? (i storgrupp) Allt noterades på blädderblock. SE PÅ SIDAN 5.

Deltagare
Totalt var vi 40 personer som medverkade den 21/9 i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Vi var en
blandad grupp med åldrar från 15 år och uppåt och med 50 % kvinnor och män. Den geografiska
spridningen var också stor från Uppsala, Stockholm, Dalsland, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och
Västergötland samt dessutom från Danmark och Italien. Roligt var också att vi hade så många olika
bakgrunder från minst 29 organisationer.
Dalslands kanals vattenråd
Gullmarns vattenråd
Lygnerns vattenråd
Ostkustens vattensamling
Rååns vattenråd
Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd
Bee together
Globträdet
Pantrarna
RCE Västra Götaland (Regional Centre of Expertise, UNESCO)
Hushållningssällskapet i Halland
Vattendetektiver
Acitex miljöskydd AB
Dalslands Naturguide
Natur i fokus

Södra
Strömma Naturbruksgymnasium
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Nationellt resurscentrum för biologi, Uppsala universitet
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Högskolan i Borås, sektionen för lärarutbildning
Globala skolan, universitets- och Högskolerådet
Borås Stad, miljöförvaltningen
Dalslands miljökontor
Härryda kommun, sektorn för utbildning och kultur
Kungsbacka kommun, teknikförvaltningen & miljö och hälsoskydd
Länsstyrelsen i Halland
Vattenmyndigheten Västerhavet
Havs- och vattenmyndigheten

Arrangörer för mötet var Vattenmyndigheten Västerhavet, Bee together, Studieförbundet
Vuxenskolan Västra Götaland, RCE Västra Götaland och Lygnerns vattenråd.
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En sammanfattning
Redan det stora deltagandet, och intresset från fler som inte kunde vara med, visar att
engagemanget för frågorna är stort och att de är viktiga. I slutsummeringen av mötet var viljan tydlig
att utveckla arbetet vidare, fortsätta nätverket, utbyta erfarenheter, mötas och samverka kring
projekt. Tolv personer skrev direkt upp sig för att medverka i en arbetsgrupp. En sådan grupp är
förstås öppen för alla intresserade. Behovet av plattformar för kommunikation, nätverk, utbyte av
tankar, lägga ut information, länkar, samverkan mm var också tydligt. Vägar till finansiering för att
utveckla detta behövs. Håll ögonen öppna för var sådan kan finnas eller sökas!
Man slås verkligen av den mångfald och kreativitet som kom fram under eftermiddagens aktiviteter,
trots att vi bara hade några timmar på oss. Det känns som en spännande början (eller fortsättning)
på något som utvecklas vidare.
Vid grupparbetet uppmanades vi att inte argumentera eller kritisera varandras tankar. Allas tankar är
viktiga att få med. Det innebär att det nedskrivna är ett moln av möjligheter och idéer. Det kan också
vara början till en vision som våra egna personliga visioner är en del av. Bara att tankarna formuleras
är spännande, eftersom det är första steget mot att de förverkligas. Man kan jobba vidare med att
upptäcka vägarna framåt för att nå de möjligheter och visioner som engagerar oss.
Tankarna innehåller en blandning av stora övergripande frågor till konkreta handfasta idéer. De
handlar också både om stödjande organisation/struktur och viktiga mellanmänskliga förhållningssätt
som behövs för att föra arbetet framåt.
Man skulle kunna likna resultatet vid en målning av ett mångformigt landskap. Landskapet är en
vision som innehåller allt från det som du kan nå genom att sträcka ut handen eller ta några steg
framåt, till blånande bergstoppar som man får gå längre för att nå. Alla kan bidra med att efterhand
förtydliga bilden av landskapet. Vi kan hitta olika vägar framåt och vi kan också hjälpa varandra att
tillsammans hitta vägar. På vägen kommer vi att hitta fantastiska och spännande platser att vara på.
Nedan har jag satt in rubrikerna för de möjligheter som gruppernas tog fram under mötet. På sidan 4
finns sammanställning över gruppernas tankar om lösningar för att nå möjligheterna och på sidan 5
tankarna från storgruppen hur vi går vidare. Hela resultatet från grupperna finns på sidorna 6-10. Ni
kommer säkert på mer när ni tittar på materialet. Hör gärna av er med tankar och synpunkter som
dyker upp!
Tack till alla som medverkade!

Långsiktig vision

Nätverk nationella/internationella
Ansvar

Projekt/aktiviteter
Nationellt resurscentrum

Ekonomi
Lärande

Gränsöverskridande engagemang
Portal/länksamling
Kommunikation

Värden/förhållningssätt
Barn och ungdomar

Lagstiftning/förklara
Skolan
Lärare/pedagogiskt stöd
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Sammanställning av gruppernas lösningar för att
nå möjligheterna
Alla tankar från grupperna har tagits med och sorterats under fyra rubriker.

Förhållningssätt











Dialog mellan människor med olikheter. Alla inbjudna. God dialog med respekt.
Alla har något att lära av alla.
Kommunikation
Samarbete
Lekfullhet, kreativitet, humor
Det behöver finnas passion och engagemang
Synliggöra resurser och möjligheter
Ta inte för givet – större ansvar
Vattendragen och naturen är inte statiska – allt har alltid rört sig
Ökad medvetenhet på alla nivåer

Strukturer









Nätverk för lärare + fortsätt dagens nätverkande
Stöd, information, lärdom
Vattensamordnare/inspiratör. Anställa inspiratörer/resurspersoner på skolor.
Jobba ihop med andra vattenråd – utnyttja varandras kompetenser
Knyta företag till skolor – anknytning till vatten/vattenberoende
Nationellt centrum administrerar en typ wiki-sida som är öppen
Förändring nedifrån. De gamla strukturerna har inte förmåga att skapa en hållbar framtid
Jobba ihop med BTH Linnéuniversitetet

Implementering









Implementera genom kompetensutveckling av lärare inom regionen (något/några vattenråd
+ ett universitet/högskola)
Använda läroplanen som mandat
Hänvisa till konventioner
Prova på att gå ut
Support
Använda nätet
Positiva exempel
Dominoeffekten

Medel



Om man har en bra idé så löser sig finansieringen. Om man istället börjar prata pengar så får
man inga bra idéer.
Forcera hindret att söka pengar. Sök anslag för projekt. Hur man gör och när kan man söka?
Söka pengar LONA, LOVA?, Leader, Region Skåne.
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Hur går vi vidare? (slutsummering i storgrupp)




















Det behövs kontaktlista för nätverket med intresserade
Starta projekt i samarbete med Danmark
Övergripande samordnare behövs
Sammanställ länkar till användbara hemsidor
Naturskolor – en resurs att använda
Globala skolan vill bjuda in lärare och vattenråd till fortsatt möte
Värdefullt att samverka med Globala skolan
Viktigt att träffas över gränser, det behövs en kontinuitet för detta
Hur vill eleverna själva lära om vatten?
Nästa möte behöver elever vara med
Vi behöver lära oss kommunicera – hur nå ut?
Vi behöver sammanfatta erfarenheter
Viktigt med globalt perspektiv – kontakt med barn i andra delar av världen
Viktigt att sammanfatta dagen
Temagrupper kan bildas
Arbetsgrupp för att arbeta vidare (lista för intresserade skickades runt)
Digitalt mötesrum behövs
Arrangemang vid skola där vattenmyndigheten/länsstyrelsen bjuds in
En heldag med fortsatt workshop
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Sammanställning från grupperna
Grupp 1
MÖJLIGHETER
Nätverk/ekonomi/ansvar
 Vattenråden tar/får ökat ansvar för vattenförvaltningen. Hur?
 Samverkansledare håller i arbetet. Anställd av länsstyrelsen.
 Undersöka hur man kan öka engagemanget lokalt för vattenförvaltning/vattendirektiv
 Jordbruk eller stad? Vem bär största skulden till övergödning? Vem får bära skuldbördan för
vattentoaletter, hårdgjorda ytor mm.
 Nätverkande
 Kunna förmedla kontakt till skolor för vattenaktivitet, sjöar, kustvatten
 Skolor är en intressent – vilka finns fler? (för vattenförvaltning)
 Söka pengar till gemensamt arbete
Barn & ungdom
 Börja tidigt, öka medvetandet
 Introducera tidigt barn i utomhuspedagogik
 Vattensamverkan, barn i Dandora, Nairobi och barn i Sverige möts med dramat Child`s Life.
 Vatteninspirationsdag med elever/barn med fokus på nyanländas erfarenheter
 Vatten-Bris-förorening i föreställningen My Life spelas av barn i Nairobi/Dandora. Turné till skolor i
vattenrådsområden hösten 2018.
 Vilken roll ska skolan spela för vattenförvaltningen. Inte bara vi som informerar dem.
 Småbarnsföräldrar är lätta att få engagerade i hållbarhetsfrågor.
 Tvåvägs! Inte bara vi som lär dem. De ska ge oss nya tankar och kunskap!
 Se sammanhanget i biologin – hur det hänger ihop
 Fånga upp intresse och idéer
 Få skolklasser som varit vid sjöar/kust att se avloppsreningsverk
 Gemensamma projekt/aktiviteter. Skolklasser med vattenvårdsaktiviteter, besök reningsverk mm
 Nå äldre elever, gymnasier för att fortsätta intresse med vatten. Kom ihåg äldre barn.
 Lyssna!
 Hands on!!
 Vetenskapligt förhållningssätt – hur genomföra det i klassrummet?
 Lärare behöver goda exempel och tillämpningar på detta.
 Samla in mät och artdata
VAD HINDRAR OSS?
 Barn-ungdom; de vill behålla sin livsstil, snabbare att välja ny mobil än miljöarbete, media påverkar,
högt tempo.
 Helt andra krafter att nå äldre elever, räcker inte med skola/lärare
LÖSNINGAR
 Om man har en bra idé så löser sig finansieringen. Om man istället börjar prata pengar så får man inga
bra idéer.
 Forcera hindret att söka pengar.
 Användning av LONA. Hur man gör och när kan man söka?
 Det behöver finnas passion och engagemang
 Alla goda idéer, vart tar de vägen? Är nätverkens uppdrag att driva dessa frågor.
 Vattendragen och naturen är inte statiska – allt har alltid rört sig
 Ta inte för givet – större ansvar
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Grupp 2
MÖJLIGHETER 1
Föryngra och förklara lagstiftningen

Försiktighetsprinciperna

Gör lag och skyldigheter lätt att förstå, barnvänligt

Hårdgjorda ytor

Bostadsområden

Inga gifter i naturen

Kommunsidor
Barn-skola

Vattendetektiver

Fadder
Gränsöverskridande engagemang

Vattenklubb med ”legitimation” och internetforum/app med spel och t ex teckningstävling med smådjur i ån

Vattentema: vattenkraft, skogsbruk, jordbruk. Vad gör man för att inte förorena?

Tema vatten där vi medverkar under en vecka. Vi bidrar med lärarstöd, fakta…..

Lokala vattenfestivaler – konst, kultur

Bee together: vattenråd-skola-biodlare, produkt-honung, kultur, konst, musik mm

Undersöka vatten

Följa vattnets väg

Vatten i andra länder

Hur sparar man vatten?

Deltagarbaserad aktionsforskning kring lokalt engagerande vattenfrågor/åtgärder (empowerment)

Samverka brett företag/NGO:s m fl

Global Youth Water Education program-open source. Youth water ambassadors program

Water network and entrepreneurial water hubs promoting

Koppla till mat/livsmedelsförsörjning

Water entrepreneuring and connecting Denmark-Sweden
VAD HINDRAR OSS?

Brist på kompetens att kommunicera (foldrar, rollups…)

Brist på gemensam vision

Att någon ska ta första steget

Att ämnet upplevs tråkigt

Brist på resurser (ofta mental föreställning)
LÖSNINGAR

Lekfullhet, kreativitet, humor
MÖJLIGHETER 2
Kommunikation och pedagogiskt stöd. Underlätta lärandet

Developing enjoying brilliant workshops/exercises together

Kommunikation, internet, lokalt och globalt

Skapa som vattenatlas men för barn med fokus på deras närområde. Utgå från befintlig vattenatlas.

Gemensam webbplats – samordning av information och länkar

Samlad expertis – pedagogik och vattenfrågor

Kommunsidor

Alla kan vara delaktiga

Alla är viktiga

Kunskap till alla
VAD HINDRAR OSS?

Inte sams

Förändringsprocessen tar inte fart

Brist på kunskap om lämplig pedagogik etc för olika åldrar/skolor (+kursplan)

Att det saknas självklar kontakt på skolorna

Ovana med att samverka mellan ämnesområden och med olika aktörer
LÖSNINGAR

Synliggöra resurser och möjligheter

Stöd, information, lärdom
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Grupp 3
MÖJLIGHETER 1
Vattenrelaterade aktiviteter
 Knyta olika föreningar till vatten/vattentema ”Lyckebyåns dag”. Kultur, skog, VA
 Lärarnas vattenresa
 Naturskolan
 Utomhusundervisning. Göra om läroplanen eller ge mer friheter inom skolan.
 Karta över avrinningsområdet. Detaljer där ett barn bor.
 Det ska vara enkelt att göra rätt/engagera sig
 Ekonomiska medel för exkursioner/projekt
 Vattenevent i städer.
 Samarbeta internationellt om LHU och vatten. Även med aktörer utanför skolan.
VAD HINDRAR OSS?
 Resurser
 Okunskap
 Rädslor
 Personer eller grupper som inte vill som vi.
LÖSNINGAR
 Vattensamordnare/inspiratör
 Anställa inspiratörer/resurspersoner på skolor (t ex Kalle i Gympaläraren)
 Dialog mellan människor med olikheter. Alla.
 Kommunikation
 Samarbete
 Jobba ihop med BTH Linnéuniversitetet
 Jobba ihop med andra vattenråd – utnyttja varandras kompetenser
 Knyta företag till skolor – anknytning till vatten/vattenberoende
 Ökad medvetenhet på alla nivåer
 VR-träden
MÖJLIGHETER 2
Nationellt resurscentrum/portal/länksamling
 Inventera vad som finns av ”undervisningsinspiration”
 Vatten Wiki
 Nationell webbportal – regional nivå – lokala möjligheter för skolor/lärare
 Material kring vattenundervisning tas fram och görs nationellt tillgängligt
VAD HINDRAR OSS?
 Resurser
LÖSNINGAR
 God dialog med respekt.
 Alla har något att lära av alla.
 Nationellt centrum administrerar en typ wiki-sida som är öppen
 Implementera genom kompetensutveckling av lärare inom regionen (något/några vattenråd + ett
universitet/högskola)
 Sök anslag för projekt
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Grupp 4
MÖJLIGHETER
Inkludera unga människor!!
Youth water council
Långsiktig vision. Hur övertygar vi andra?
 Allt gott är möjligt och vägen dit förenklas om fokus på våra val är hållbarhet för barns framtid. Att
påstå att det kostar för mycket är ett svagt argument.
 Together we can ”Bee” aware of water. Education-every day life-association
 Bygga upp en långsiktig verksamhet kring ”vatten+LHU” i Kalmarregionen.
 Att lära tillsammans så att vi verkligen kan göra skillnad.
 Få fler vattenråd att arbeta ned pedagogik kring vatten. Koppla till utevistelse och hälsa.
Nätverk-portal
 Hitta nycklarna till framgång
 Jag vill skapa nya kontakter, lära tillsammans och dela material/erfarenheter, och undersöka metoder
hur man mest effektivt kan arbeta.
 Network this different organisation in order to cooperate for common goals: waterkeeping.
 School and sustainability for knowledge – building a new concept of future, waterbased and
sustainable
 Utveckla ”aktivt deltagande” genom vattenråd + skolor (inkl. universitet mm) med resultat att det
exempelvis finns lokala ”nav” i hela landet som stöttar/främjar lärandet om vatten.
 Nätverk + webportal
 Digitala mötesplatser, använd t ex Facebook
 Being outside is good for your health – saving money!
 Ett sätt att stärka den naturvetenskapliga kompetensen på skolor/bland lärare.
 Avrinningsområdet som pedagogiskt exempel är bra!
 Idé—konkret
Lärare
 Vattnet i undervisningen – utgå från lärarnas behov.
 Framförhållning - planera och förankra ett läsår i förväg. Inkludera lärarna.
VAD HINDRAR OSS?
 Pengar?
LÖSNINGAR
 Söka pengar LONA, LOVA?, Leader, Region Skåne. Dela databas.
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Grupp 5
MÖJLIGHETER
I skolan (lärande, struktur-organisation)
 Fadderskap för en å/sjö eller avrinningsområde. Öppen rapportering.
 Transformation --- transformativt lärande. Fria händer…
 Kursplaner som ger utrymme till vatten!
 Vattenråden kan ge struktur för lärande i vardagen för skolan
 Lärarsupport
 Utgå från intressekonflikter om naturresurser
 Kontakt med myndigheter, industrier, skogsbolag mm
Nationella/internationella nätverk
 Alla vattenråd skulle ordna sådant – samordnare?
 Motivation och morötter för internationella kontakter/möten mellan klasser och elever. Det behöver
lyftas fram och lärare som arbetar med detta skall få uppmuntran och stöd.
 Kraft att samla och inspirera pedagoger kring projekt.
 Samla olika yrkesgrupper - ”tvärsnitt”
Värden/förhållningssätt
 Globala målen
 Förändring av strukturer
 Att lära sig samarbeta skapar förutsättningar för social hållbarhet vilket leder till ekologisk hållbarhet
 Vems är vattnet? (Ansvar). Bruka utan att förbruka
 Ett community, ett samarbete, en tro
 Värdighet-betydelse-att lära
 Kunskap finns på många håll/olika organisationer.
 Det hydrologiska kretsloppet – det mänskliga kretsloppet
VAD HINDRAR OSS?
 Segregation mellan åldrar
 Monopol på kunskap
 Pengar
 Nya organisationer – men kan de/har de resurser att engagera sig i skolan
 Styrda lärare
 Strukturer på skolan
 Mental riktning
LÖSNINGAR
 Förändring nedifrån. De gamla strukturerna har inte förmåga att skapa en hållbar framtid
 Positiva exempel
 Prova att gå ut
 Dominoeffekten
 Nätverk för lärare + fortsätt dagens nätverkande
 Använda läroplanen som mandat
 Hänvisa till konventioner
 Support
 Använda nätet

