
 
 

Från källa till hav  

Workshop om limnisk pedagogik,  

Vänermuseet i Lidköping 27-28 november 2019 

 

Program och deltagarförteckning 
 

 

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in 

till en workshop i limnisk pedagogik. Syftet är att samla och stötta alla som arbetar med 

kommunikation och pedagogik med fokus på sötvattensmiljöer. Under två dagar ges möjligheten 

att inspireras och diskutera behov och former för samverkan inom limnisk pedagogik. 

Workshopen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med sötvattenspedagogik, både inom 

skolans värld och inom annan offentlig eller privat verksamhet. Avsikten är att bygga upp ett 

nationellt nätverk inom området och att diskutera behov och idéer för en gemensam 

kommunikationsplattform. Vi hoppas att du som deltar är intresserad av att aktivt bidra till detta 

nätverk. 

  

Naturum Vänerskärgården. Foto: Eva 
Sandberg, CNV 

Bild från utställningen ”Värdefulla vatten”, 

Vänermuseet. Foto: Johan Hammar 

 



Program 

 

Onsdag 27 november 

10.30 Registreringen öppnar. Tillfälle att lägga medtaget material på visningsbord. 

11.30 Lunch och möjlighet att mingla och titta på visningsborden  

12.30 Introduktion till workshopen  

12.45 ”Att upptäcka livet under ytan” 

Inspirationsföreläsning av Johan Hammar – sötvattensspecialist, fotograf och filmare. 
Utsedd till 2019 års naturfotograf.  

13.30 Korta presentationer från verksamheter 

14.30 Fika och tillfälle att mingla och titta på visningsborden 

15.10 Om Vänermuseet, Ida Billvén, museichef 

Vi tittar också på Hållplats Vänern, en mobil vattenutställning, med personal från 
Vänermuseet 

16.10 Workshop 1: Mål med övningen: Hitta gemensamma nämnare, ringa in behov, 
önskemål.  

Workshop 2: Mål med övningen: Baserat på det ni kom fram till tidigare diskutera 
följande: Hur kan ett limniskt nätverk hjälpa er i er verksamhet? Hur kan vi 
samverka kring och utveckla sötvattenspedagogik?  

17.00 Diskussion i storgrupp. 

17.30 Avslutning, promenad till hotellet för incheckning 

19.00 Vi som vill äter gemensam middag. Utan kostnad för er deltagare. 

 

Torsdag 28 november 

Utcheckning hotell innan samling.  

09.00 Bussen avgår från Best Western Plus Edward hotell till naturum Vänerskärgården-
Victoriahuset.  

09.30 Vi får en tur på Naturum och ser hur de jobbar med limnisk pedagogik med 
skolklasser och allmänhet. 

10.15 Fika 

10.45 Samling och reflektion över gårdagen 

10.55 Christina Nienhardt, Havs- och vattenmyndigheten presenterar den digitala 

plattformen och gruppdiskussionerna.  

Workshop 3: Mål med övningen: Identifiera möjligheter med och behov av en digital 
plattform. Hur bör en digital plattform utformas för ökad samverkan, ökat 
erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring sötvattenspedagogik? 

12.00 Diskussion om hur vi går vidare härifrån 

12.15 Lunch  

13.15 Buss går tillbaks till Lidköping där vi stannar vid Best Western Plus Edward hotell. 

Därefter åker bussen till Skövde. Ankomst Skövde resecentrum/central kl. 15. 

 

 


