
TACK FÖR DITT DELTAGANDE 

I den digitala workshopen om vattenpedagogik i och runt 

Bottenviken  

Tisdagen den 19 maj hölls en gemensam digital workshop inom nätverken för limnisk och 

marin pedagogik för de som arbetar med lärande om vatten i området kring Bottenviken. Vi 

fick ta del av hur Ludmilla Wieslander på naturum Vindelfjällen arbetar tillsammans med 

skolan i Ammarnäs för att lära om vatten ute i naturen. Vi fick också lyssna till Tomas Brodin 

som berättade hur läkemedel som kommer ut i våra vattenmiljöer kan påverka fiskars 

beteende. I mindre grupper lärde vi oss sedan mer om två webbaserade verktyg som kan 

användas för att ta reda på mer om hav och vatten och vad som lever däri: Sveriges 

vattenmiljö och Livet i havet.  

 

Föreläsningar 

Föreläsningarna bifogas som pdf-filer och går även att hitta på hemsidorna hos 

Havsmiljöinstitutet och CNV. Tyvärr hände något under workshopen som gjort att 

inspelningen av föreläsningarna gått förlorad vilket vi beklagar. 

Gruppdiskussionerna 

Livet i havet – en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden. 

https://www.havet.nu/livet. Gruppen som deltog i diskussionen såg fler användningsområden 

för sidan och appen, bland annat för skolelever. Appen/webbsidan går att använda både i 

förarbete och efterarbete vid exempelvis en exkursion, och även under själva exkursionen för 

att identifiera arter. Vi fick tips på den finska systersidan NatureGate som samlar information 

om bland annat fiskarter och olika landlevande organismer. Översatt till svenska finns sidorna 

för växter och fåglar. 

Sveriges vattenmiljö – digitalt hjälpmedel för att hitta fakta om det aktuella miljötillståndet i 

svenska hav, sjöar, rinnande vatten och grundvatten. https://www.sverigesvattenmiljo.se/ 

Sidan samlar mycket information från svensk miljöövervakning i vatten, både marin och 

limnisk data, och det går att följa vattnets väg från källa till hav. Som läromaterial kan sidan 

användas för att hämta kunskap då den förutom sammanställningar om miljötillståndet även 

innehåller populärvetenskapliga artiklar. 

Hur kan lärandet inom avrinningsområdet utvecklas? – diskussion om hur nätverket 

gemensamt kan höja havs- och vattenmedvetenheten i området. Gruppen såg att det var 

viktigt att visa på helheten och samband mellan kust och inlandsvatten och såg fördel i att 

använda ordet ”avrinningsområde”. Gruppen menar att det är viktigt att få in lärande om 

vatten på en tidigt stadium och ser att nätverket gemensamt kan verka för att få in frågorna 

på en högre strategisk nivå i skolan. Det finns mycket material för lärande om vatten att hitta 

på nätet, men det kan vara utmanande att ta till sig. För att kunna undervisa behöver man 
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själv god kännedom kring ett material. Gruppen poängterade också att det är viktigt att 

inkludera alla grupper i samhället. 

Vad händer framöver? 

Under 2020 kommer nätverken hålla flera regionala digitala träffar. Förhoppningen är att 

också kunna få till stånd en nationell fysisk träff i Stockholm den 2-3 november. Information 

om kommande träffar skickas ut via nyhetsbrev till nätverken och annonseras i nätverkens 

gemensamma Facebookgrupp.  

Flera påtalade vikten av att kunna sprida nya forskningsrön inom nätverket. Kontakt mellan 

forskare och personer som arbetar med marin- och limnisk pedagogik är viktig och något som 

kan gagna båda yrkesgrupperna. 

 

Lästips 

Under mötet kom flera lästips upp. Dessa listas nedan: 

Klassrum med himmeln som tak http://www.utenavet.se/pd.php?id=72 

Naturvägledning i norden https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-

naturvagledning/publikationer/om-naturvagledning/naturvagledning-i-norden/ 

Staden och barnen, kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö. 

https://www.movium.slu.se/staden-barnen 

Hur påverkar p-piller fiskar? Det kommunala avfallsvattnets effekter på vattendragen utreds, 

http://web.abo.fi/meddelanden/forskning/2004_03_hormonfisk.sht  

NatureGate http://www.luontoportti.com/suomi/sv/  

 

OM NÄTVERKEN 

Du kommer automatiskt med i nätverken när du anmäler dig till en aktiviter och kommer få 

våra framtida utskick. Om du inte vill detta hör av dig till oss så tar vi bort ditt namn. 

Naturligtvis kommer vi inte använda din adress till något annat än utskick från nätverken. 

KONTAKTA OSS om du undrar över något. 

Marina nätverket:  

Ida Wendt: ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se 031-786 47 51 

Tina Johansen Lilja: tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se 031-786 65 60 

Limniska nätverket: 

Katrin Jones Hammarlund: katrin.jones.hammarlund@slu.se 073-800 92 45 

Per Sonnvik: per.sonnvik@slu.se 018-67 24 44 
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