
Workshop onsdag 26 maj
Havs- och vattenforum
Känsla för vatten - att bidra till förståelse för vattnets värde



Instruktioner

1. Presentera er kort för varandra.

2. Fundera först på frågorna själv: 

Vilka värden har vatten? 
Hur kan vi konkret göra för att öka 
medvetenheten. Vad kan DU göra?

Skriv tankar på postit-lapparna.

3. Diskutera tillsammans. Kom gärna fram till 
slutsatser och gemensamma förslag.

Efter ca 15 minuter återsamlas vi i storgrupp och 
tar upp de viktigaste frågorna som kommit fram 
under er gruppdiskussion.



1. Presentera er kort för 
varandra, skriv gärna 
namnen nedan.

2. Fundera först på 
frågorna själv och skriv 
tankar på lapparna.

3. Diskutera tillsammans. 
Kom gärna fram till 
slutsatser och gemen-
samma förslag.

1Grupp nr:

Får inte igång mikrofonen
Jobbar på Hjälmarens Vattenvårdsförbund med bl a 
gemensamhetsanläggningar som driver avloppsreningsverk. 
Ska skapa ett nätverk för dem men funderar även på hur de 
kan göra sin viktiga verksamhet mer känd med t ex 
studiebesöket för boende i området etc.
och då naturligtvis trycka på hur viktigt det är för våra sjöar 
och hav i slutänden med reningsverkens verksamhet.

DELTAGARE

Vatten för mig är 
källa till allt liv. 
Inget vatten Inga 
människor (eller 
andra arter för den 
delen)

Vattnet är 
förutsättningen för 
allt liv. Utan vatten 
- inget liv, en resurs 
vi måste vårda ömt 
och även lära oss 
att hushålla med.

Vi är bortskämda i 
Sverige med stor 
tillgång till vatten

Frågor: Vilka värden har vatten? 
Hur kan vi konkret göra för att öka medvetenheten. Vad kan DU göra? 

Hur kan vi göra 
konkret: 
Möta männsikor 
där vattnet är. 
Prata natur och 
miljjö och 
biologisk 
mångfald.

Blött, kallt och 
härligt!

Liv. Bad, Frihet. 
Mångfalld. 

I ständig rörelse.

Miljöer med 
ytvatten är alltid 
vackra. Skapa fler 
vattenmiljöer i 
städer!

livsviktigt

Inget levande 
klarar sig utan

Rekreation. 
Bad. 
Semester. 
Liv. 
Mat. 
Fisk.
Lugn. 
Diversitet.
Artrikedom.
Salt.
Sött.
Transport och 
handel.
Lär känna “ditt” 
vatten. Vad finns 
där? Hur används 
det? 

Livsmedel
Friluftsliv
Förutsättning för 
samhällsutveckling
Rekreation

Öka medvetenhet: 
berätta om allt 
åtgärdsarbete som 
sker, Samverka, 
Bidra till berättelser 
om goda exempel

En helt annan värld 
under ytan.

En förutsättning för allt 
liv. Hur kommunicerar 
man bäst om man inte 
har möjligheten att 
komma ut i naturen och 
visa?

Värdet är inte bara 
ekonomiskt. Det är 
känslomässigt. Hur 
väcker vi den 
känslan hos 
andra?



1. Presentera er kort för 
varandra, skriv gärna 
namnen nedan.

2. Fundera först på 
frågorna själv och skriv 
tankar på lapparna.

3. Diskutera tillsammans. 
Kom gärna fram till 
slutsatser och gemen-
samma förslag.

2Grupp nr:

DELTAGARE

Vad kan jag göra? 
Peka och berätta 
om jag ser något 
häftigt, även om 
det bara finns 
okända vuxna i 
närheten. (Fast det 
är ju lättare med 
barn.)

Vad kan jag göra? 
Berätta om min 
egen kärlek till 
vatten och varför 
jag tycker det är 
viktigt.

Jag kan hitta ett 
lokalt vatten nära 
mig och engagera 
mig i det. Dela min 
kunskap om vatten 
med andra i min 
närhet.

Frågor: Vilka värden har vatten? 
Hur kan vi konkret göra för att öka medvetenheten. Vad kan DU göra? 

Lär känna ditt 
vatten. Var kommer 
dricksvattnet ifrån?

Dela kunskapen 
som finns, samla 
männsikor med 
olika bakgrund och 
kunskap. 

Göra 
åtgärdsarbetet 
publikt - ta del av 
hur andra ha gjort 
och utveckla så att 
det passar in i mitt 
arbete

En utmaning att 
förmedla känslor 
kring vatten! Hur 
kan vi göra det, 
spännande!

Skapa upplevelser 
nära vatten eller 
med koppling till 
vatten.

Idag har vi lyssnat 
på hur man jobbar 
nationellt med 
strategier. 
Samverkan på hög 
nivå. 
Men hur för man 
ner den kunskapen 
till lokal nivå. Till 
individen?
Skolor, ideella 
föreningar, 
naturskolor, 
naturum är 
jätteviktiga här.

Vattenplanering 
alltid viktig, även i 
jordbruk och 
skogsbruk. 

Viktigt att förstå att 
många inte träffar 
på vatten mer än i 
kranen eller regnet.

Utomhusvatten är 
bara en blank yta 
för många.



1. Presentera er kort för 
varandra, skriv gärna 
namnen nedan.

2. Fundera först på 
frågorna själv och skriv 
tankar på lapparna.

3. Diskutera tillsammans. 
Kom gärna fram till 
slutsatser och gemen-
samma förslag.

1Grupp nr:

DELTAGARE

Vattnet är grunden till allt 
liv, om vi vore närmare de 
effekter dagliga livet har 
på livet i vatten skulle vi 
torligen vara mer 
försiktiga med hur vi 
behandlar det. Ska vi alla 
ha avlopp som leder ut i 
den klokala badviken?

Förstå hur 
beroende vi är av 
vatten. Allt levande 
behöver vatten. 
Livet, avkoppling, 
livsmedel… 
Försöka få folk på 
alla nivåer i 
samhället att förstå 
betydelsen av eget 
ansvar för vattnets 
bästa. I vardagen i 
riksdagen, lokalt 
och globalt.

Träffa vattnet 
utomhus, på plats, 
ger bättre 
förståelse och 
känsla

Frågor: Vilka värden har vatten? 
Hur kan vi konkret göra för att öka medvetenheten. Vad kan DU göra? 

Det viktigaste som 
finns

Bärare av allt 
möjligt viktigt.

Visa hur svårt det 
blir utan vatten

liv

Vistas i och vid 
vattnet ökar 
känslan för vattnet 
på ett väldigt 
konkret sätt.

Vatten är livsviktigt. 
Skapa upplevelser 
kopplade till vatten 
för ökad förståelse 
och engagemang.

Våga ifrågasätta 
gänse normer?

Arbetet är 
långsiktigt, 
uthållighet är 
viktigt.

Visa på vikten av 
vattenpedagogik i 
mitt yrke.

Inspirera andra 
genom att väcka 
intresset för vatten.

Visa hur mkt vatten  
som slösas

Tala om vattnet 
med många ord: 
sjö, källa, bäck, 
damm, flod, älv - 
vatten är inte bara 
“vattenresurser”

Jag göra: Bidra till 
att knyta ihop 
lokala aktörer. 

Ovärderligt. 
Tala enkelt om 
vatten, och göra 
kopplingarna 
synliga.Jag kan 
pusha för det.



1. Presentera er kort för 
varandra, skriv gärna 
namnen nedan.

2. Fundera först på 
frågorna själv och skriv 
tankar på lapparna.

3. Diskutera tillsammans. 
Kom gärna fram till 
slutsatser och gemen-
samma förslag.

2Grupp nr:

DELTAGARE

Skillnaden mellan 
rent och “orent” 
vatten ger en stark 
känsla för de flesta, 
av vad som är 
viktigt.

Om vi alla fick en 
vecka att leva på 
begränsad mängd 
vatten skulle 
kanske få en 
annan insikt av 
dess värde? 

Jag har möjlighet 
att prata med 
andra och dela 
med mig av den 
kunskap jag har

Frågor: Vilka värden har vatten? 
Hur kan vi konkret göra för att öka medvetenheten. Vad kan DU göra? 

Grundvattnet och 
hydrologin ska inte 
glömmas bort. Vattnet 
rinner omkring i 
marken! Vattendelare, 
avrinningsområden

Jobba med att 
värna ett vatten 
nära mig, på olika 
sätt. Och utforska 
vad som lever i just 
det vattnet.

Viktigaste resursen. Urholkar berg. Mycket historia. 
Jobba med att stärka nätverk :)
Troll och sagoväsenStorytelling

VÄRDSKAP

Vem äger berättelsen?

Vårt viktigaste 
livsmedel! Vi har 
ett snävt perspektiv 
på vad föda är. Det 
är inte bara fisk 
som kommer från 
vatten.

Vi behöver visa att 
vatten är något 
som är viktigt i 
allas vardag

En uråldrig resurs, 
unik i solsystemet!

Viktigt att förmedla 
sin egen känsla för 
vatten. Det är 
centralt att kunna 
känna känslor för 
något för att också 
vilja värna om det. 

Naturupplevelse!

Bidra till hållbara 
vattenbruksmetode
r. 

Att äta alger, då får 
man känslan av att 
havet inte är en 
soptipp.

Vad är en 
solnedgång utan 
vatten? 
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Sammanfattning
Lär dig känna ditt eget nära vatten, vilket är mitt 
vatten? Varför heter det som det gör? Vart ifrån 
kommer mitt vatten i kranen? 

Publikt åtgärdsarbete. Hur kan vi göra åtgärder mer 
publikt. Vi kan visa på genomförda åtgärder, men hur 
gör vi för att visa på när något händer?

Hur ökar vi vattenmedvetenhet när vi inte kan ta med 
oss mottagarna av resultat ut i naturen? - Kan vi 
skapa berättelser att sprida? Storytelling riktade till 
politiker på hög nivå?

Värde av vatten, ett friskt vatten, ett rent vatte och ett 
fungerande ekosystem är en förutsättning för en 
fungerande samhällsutveckling. Västerbotten skapat 
en hel del storymaps om hur och varför man arbetar 
med restaurering. 

Sammanfattning, forts
Hur kan vi förmedla det som andra måste veta. 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund med bl a 
gemensamhetsanläggningar som driver 
avloppsreningsverk. Ska skapa ett nätverk för dem 
men funderar även på hur de kan göra sin viktiga 
verksamhet mer känd med t ex studiebesöket för 
boende i området etc. och då naturligtvis trycka på 
hur viktigt det är för våra sjöar och hav i slutänden 
med reningsverkens verksamhet.




