
Ostkustens vattensamling, 
3 vattenråd i samverkan, 
Kalmar län

• Samverkan med skolor sedan 
2012

• Låg och mellanstadiet: 
vattendetektiver.se

• Högstadiet, gymnasiet och  
ideella: waterwatch.se



www.waterwatch.se





Arbetsblad närmiljö och 
vattenflöde

• Varför

• Hur man beskriver
närmiljön

• Hur man kan mäta
och beräkna
vattenflödet



Arbetsblad  vattenprover och 
analyser • Säkerhet

• Hur man tar vattenprov

• Analyser i fält

• Hach 

• Lamotte

• Secchiskiva

• Bedömningar



Erfarenhet av analysmetoder i fält:

Fungerade bra:
• pH, syrehalter och turbiditet, 

Lamotte Water Monitoring Kit
• Multimätare Hach: pH, 

temperatur, konduktivitet
• Checkare Hanna färg

Fungerade inte (för låga halter): 
• Checkare Hanna, fosfor
• Fotospektometer Hanna, nitrat
• Pappersremsor nitrat och fosfat





Arbetsblad biotisk index, 
BISEL • Bedöma vattenkvalitet

med bottenfauna

• BISEL: utvecklat för
skolor i Europa 

• insamling, sortering och
bedömning efter
indikatordjur som tillhör
en viss “kvalitetsgrupp”







Annat material Water Watch • Fältprotokoll

• Bestämningsnyckel

• Manual/handledning
med praktiska tips, 
bakgrundinformation
och länkar

• Faktablad per 
vattendrag



www.waterwatch.se kontakt: renate.foks@kalmar.se 0480 450173

http://www.waterwatch.se/
mailto:renate.foks@kalmar.se
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