Årets Vattenskola finns även i läroplanen!
Grundskolans läroplan:

Gymnasieskolans läroplan:

• Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt
till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

• Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna
insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra
skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas
för att skapa hållbar utveckling.

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som
befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet
att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och
samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala,
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
• Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan
påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man
kan bidra till hållbar utveckling.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar
utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska
värderingar, till exempel frihet och ansvar.

• Utbildningen ska även ge eleverna förståelse för hur
olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett
hållbart samhälle.
• Kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur
miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.
• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att
försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som
produktion, installation och distribution av el-, energi
och vattensystem.
• Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för
individ, samhälle och miljö.
• Tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster
lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.
• Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och
utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö,
ekologi och resursanvändning i praktisk handling.
• Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa,
resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik.
Med kunskaper om materiens uppbyggnad och
oförstörbarhet får människor redskap för att kunna
bidra till en hållbar utveckling.
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