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Petra Wadström

Vatten är en mänsklig nödvändighet och helt nödvändigt för vår överlev-
nad. Petra Wadström är uppfinnare och social entreprenör och har upp-
funnit Solvatten, en innovation som gör det möjligt att både rena och vär-
ma upp vatten med hjälp av solen. Idag är Solvatten ett så kallat social 
enterprise, det vill säga ett företag som drivs för att skapa så stor social 
nytta som möjligt och Petra har tilldelats många internationella priser för 
sin innovation.

Du jobbar som uppfinnare, vad har man för utbildning då? 
Jag gick på Naturvetenskaplig linje på gymnasiet i Stockholm. Sedan gick 
jag på en forskarassistent-utbildning inom biokemi. Jag jobbade i Schweiz 
på ett forskningsinstitut där jag läste vidare inom molekylärbiologi (ett 
forskningsområde som bland annat undersöker hur molekyler samar-
betar inuti celler) och var med i ett spännande team där vi jobbade med 
DNA-forskning. På kvällarna gick jag på konstskola. Jag tror att just konsten 
kombinerat med forskningsintresset gjort att jag hamnat i ”uppfinneriet”.

Hur kom du in på din yrkesbana? 
Jag intresserade mig tidigt för djur och natur och tecknade mycket. Alla i 
min familj var väldigt kreativa och material och verktyg fanns tillgängligt. 
Jag gillade teckning, slöjd och fysik mest i skolan.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Att vi, teamet som jobbar här, drivs av att göra världen till en bättre plats 
för alla. Vi träffar många människor från olika delar av världen och det är 
jättetrevligt.

Vad är det bästa med att jobba med teknik? 
Det är både praktiskt och kräver tänkande. Många gånger löser teknik pro-
blem, och det gillar jag.

På vilket sätt hjälper Solvatten människor?
Idag har Solvatten nått ut till över 300 000 människor som på så sätt får 
lättare tillgång till rent och varmt vatten hemma och då blir man friskare, 
man får minskade kostnader för energi och mediciner, färre träd huggs ner 
och man sparar mycket tid. Mer tid är bra. Då kan man hinna studera eller 
jobba. Studier är annars svårt att hinna med för många människor som lever 
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i fattigdom, kanske har sjuka småsyskon och dessutom måste hinna med 
att samla ved för att kunna koka vatten.

Känner du att du kan göra skillnad i ditt jobb? 
Jo absolut. När vi åker tillbaka till en projektplats, till exempel Uganda, 
flera år efter att vi varit där första gången och ser att familjerna fortfarande 
använder Solvatten och att livet blivit mycket lättare för dem att leva, då 
blir jag så glad att jag börjar gråta! Bästa belöningen på mitt jobb!

106



Vad händer om vattnet tar slut?

Enligt Unicef dör 800 barn varje dag på grund av smutsigt vatten, brist 
på toaletter och dålig kunskap om hygien. Nästan en tredjedel av jordens 
befolkning saknar tillgång till rent vatten, och många tvingas hämta orent 
dricksvatten ur sjöar, floder och dammar. Brist på rent vatten har allvarliga 
konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa.  Många barn dör 
varje år av diarrésjukdomar, varav de flesta orsakas av orent vatten.

Kapstaden är Sydafrikas näst största stad och brottas i detta nu med stor 
vattenbrist. Invånarna får duscha max två minuter varje dag och tillgången 
till vatten är akut. Staden riskerar att bli helt utan vatten, något som är 
mycket allvarligare än brist på mat. 

Även de platser på jorden där vi är vana att ha tillgång till rent vatten kan 
komma att få problem med dricksvatten i framtiden. I Sverige har somrar-
na de senaste åren blivit allt torrare och många har blivit tvungna att spara 
på vattnet. Klimatförändringarna gör att samhället aktivt måste agera för 
att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Kunskapen om sårbarhe-
ten i den lokala vattenförsörjningen måste öka. 

Vad menas med
Klimatförändring – Förändringar i jordens medeltemperatur och 
vädertrender över lång tid, i synnerhet den temperaturstegring 
som kallas global uppvärmning. 

Grundvatten – Vatten som utgör den underjordiska delen av vatt-
nets kretslopp i naturen.
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Få fler att spara vatten Aktivitet
Gör en poster och en broschyr för att få fler att spara vatten. Båda ska 
tillverkas i ett digitalt program. 

Steg 1. Läs igenom texten Vad händer om vattnet tar slut? 

Ta reda på 

– Det regnar i en stad. Var tar vattnet vägen?
– När är det risk för vattenbrist lokalt och globalt? 
– Vilka drabbas vid vattenbrist? 

Undersök

Undersök en vanlig skoldag. Vad använder vi vatten till? Hur används 
vattnet? Under senare år har stora delar av Sverige drabbats av vattenbrist 
på sommaren. Ta reda på varför vi drabbats av vattenbrist.  

Diskutera 

Diskutera vad ni tycker att vi ska göra för att minska vår vattenkonsumtion.

Steg 2. Identifiera det största problemet med vattenbrist
Vilka problem innebär vattenbrist i Sverige? På vilket sätt påverkar vatten-
bristen människor och djur? Samla argument för hur ni ska kunna övertyga 
människor om att det är viktigt att spara vatten. 

Steg 3. Skapa kampanjen
Konstruera en poster i det digitala program ni väljer att använda och skapa 
en broschyr utifrån det underlag ni samlat ihop. Arbetet avslutas med att 
ni visar upp ert material för varandra och diskuterar följande:
 
Vad tycker ni är det bästa med ert material? Vad tillför den digitala pos-
tern? Ändrade ni något medan ni arbetade med er kampanj? Vad? Varför/
varför inte?

Den här lektionen går ut på att identifiera problemen med vattenbrist och 
göra en kampanj som övertygar människor om att spara vatten i Sverige. 

Syfte och mål
Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik samt utveckla 
tilltro till förmågan att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till 
frågor som rör etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Material 
– Tillgång till dator eller surfplatta med ett ritprogram och 
 ett presentationsprogram t.ex. PowerPoint eller Keynote, 
 tillgång till internet och skrivare. 
– A3- och A4-papper att skissa på
– Pennor

Målgrupp 
Elever i årskurs 7–9 Tidsåtgång 40–80 min
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Presentationer
Eleverna konstruerar en digital poster som kommer att visas upp samt ska-
par en broschyr som skrivs ut, gärna i färg om eleverna har arbetat i färg. 
Broschyren som lämnas till dig är något som du kan använda som bedöm-
ningsunderlag. Arbetet avslutas med att eleverna visar upp sina kampanjer 
för sina klasskamrater följt av en diskussion där dessa områden och frågor 
behandlas:

Vad tycker ni är det bästa med er kampanj? 

Här är tanken att eleverna ska få lyfta fram vad de anser är det bästa med 
sitt arbete. Detta för att du som lärare ska ha möjlighet att lyssna in hur 
arbetet gått i gruppen. Under detta steg är lärarens roll bekräftande och 
lyssnande. Du ska inte ge feedback under elevernas svar på första frågan.

Vad tillför den digitala postern? 

Tanken med denna fråga är att eleven reflekterar över när det kan vara bra 
att arbeta med digitala modeller eller när det är bättre med fysiska dito. Vad 
tillförde skissen som de gjorde innan de arbetade med det digitala mediet?

Ändrade ni något medan ni arbetade med er kampanj? 
Vad? Varför/varför inte? 

När eleverna besvarar denna fråga är tanken att du som lärare vägleder 
dem till att prata om processen att skapa kampanjen. Att pröva och om-
pröva innan det blir en färdig produkt. Detta relaterar till teknikutveck-
lingsarbetets olika steg och vägar och är något du kan lyfta fram när du 
rundar av och sammanfattar elevernas arbete med detta teknikområde.

Förslag är att göra en miniutställning med elevernas arbete på skolområ-
det eller varför inte bjuda in lokalpolitiker eller tjänstepersoner och disku-
tera frågan om vattenförsörjning i lokalsamhället?

Om möjligt kan även ett besök på det lokala vattenreningsverket göras i 
samband med arbetet om vattenbrist.

Till dig som är lärare

Detta lektionsförslag är kopplat till vattenbrist och design men även kopp-
lat till kommunikation. När lektionen är genomförd ska eleven förutom att 
ha fått en ökad kunskap om vattnets betydelse för vårt dagliga liv, fått med 
sig en förståelse om att det inom teknikämnet är viktigt att pröva och om-
pröva och att det går att lösa samma problem på olika sätt.

Eleverna delas in i mindre grupper och får tillsammans börja fundera på 
vad de behöver veta för att de ska kunna lösa problemet. Vad en mindre 
grupp är och vilka elever som ingår bestämmer du men en rekommenda-
tion är att tänka 3–5 elever i varje grupp. Detta skapar en god samtals- och 
gruppdynamik. 

Det tekniska problem som eleverna ska arbeta med är att komma på hur 
vi i Sverige kan spara på vatten och samtidigt lära sig mer om varför vi be-
höver spara på vatten. Detta gör de via att använda sina ämneskunskaper 
vid skapandet av en digital poster och en broschyr. När du introducerar 
arbetet gör du det med fördel genom att visa flera exempel på hur en pos-
ter kan se ut och vad den används till. Exempel kan med fördel komma 
från bio- och reklamaffischer. Visa olika exempel på broschyrer och dis-
kutera vad de kan användas till och be eleverna fundera på varför de tror 
att exemplen ser ut som de gör. Förslagsvis kan du visa exempel som är 
en informationsbroschyr från elevhälsan, reklambroschyr från kommunen 
etc. Dina exempel kan även vara elevarbeten om du har tillgång till sådana. 
Frågor som kan diskuteras är vad för färger som används och varför, om 
människor syns, vilka är de (etnicitet, ålder etc)? Visa gärna bra och dåliga 
exempel för att eleverna ska få en känsla av vad som förväntas av dem. 
Tänk på att eleverna kan behöva vägledning i hur en bildsökning går till 
och det är viktigt att eleverna använder sig av bilder som får användas, det 
vill säga som inte är upphovsrättsskyddade. 
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