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Vatnið er mikilvægasta efnasamband á Jörðinni. Við þekkjum vel öll helstu form 
þess, fljótandi vatn, ís og gufu. 

Jörðin og vatnið
Vatnið drekkum við, böðum okkur í því, njótum þess að horfa á það þegar sólin blikar 
á vatnsflötum eða daggardropum. Við hlaupum undan vatnsgusum og hellirigningu 
eða höfum gaman af að hoppa í pollum. Við rennum okkur á sleðum og skautum á 
ísi lögðu vatninu eða notum klaka til að kæla svaladrykki okkar á heitum sólardegi. 
En vatn er svo miklu, miklu meira heldur en þetta. 

Vatnið er mótandi afl á Jörðinni og án þess væri þar ekkert líf.

Geimfarar sem hafa horft á Jörðina utan úr geimnum hafa sagt 
að eiginlega ætti Jörðin ekki að heita Jörð heldur ætti hún að 
heita Vatn. Yfirborð Jarðar er að miklum meiri hluta vatn en 
einhvers konar jörð eða jarðvegur er mun minna áberandi 
á yfirborði hnattarins okkar. Jörðin svífur um í svörtum og 
óendanlegum himingeimnum og ber liti vatnsins, hvítan og 
bláan. Næstum þrír fjórðu hlutar yfirborðs Jarðar eru þaktir 
sjó eða vatni. Á pólum í norðri og suðri er hvítur ísinn og upp-
gufað vatnið myndar hvít ský bæði yfir sjó og landi, ekki síst 
háum fjöllum. 

Vatn
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Ferskt vatn er fólki og öðrum lífverum á landi lífsnauðsynlegt. Það er vatn sem ræður 
því hvort landsvæði er byggilegt eða ekki. Þar sem ekki rignir og ekkert ferskt vatn er 
að fá, þar fá fáar lífverur lifað. Þar er eyðimörk.

Umræður
Lífið kviknaði í vatni á sínum tíma og án vatns er ekkert líf. En hvernig nýtum við 
vatnið dags daglega?

•	 Neysluvatn	–	allar	lífverur	verða	að	drekka	vatn.
•	 Vatn,	ferskvatn	eða	sjór,	er	búsvæði	óendanlega	margra	lífvera.
•	 Fólk	fær	fæðu	úr	vatni	og	sjó,	bæði	lífverur	s.s.	fiska	og	efni	s.s.	salt.
•	 Þvottar	og	böðun.
•	 Ferðalög	um	höf,	vötn	og	ár.
•	 Orkuvinnsla,	ár	og	fossar,	sjávarföll	og	straumar.
•	 Afþreying;	synda,	busla,	sigla,	veiða	...
•	 Upplifa	og	njóta.

Orð	og	myndir
•	 Safnið	á	stórt	blað	öllum	orðum	sem	þið	munið	eftir	sem	tengjast	vatni.
•	 Getið	þið	búið	til	setningar	úr	þessum	orðum?	
•	 Safnið	alls	kyns	myndum	af	vatni,	t.d.	úr	tímaritum	og	blöðum	eða	úr	eigin	

myndasafni.
•	 Segið	frá	myndunum,	talið	um	vatn.	
•	 Búið	til	ljóð	um	vatnið.	

Sjónsköpun	–	innlifun
Best	 er	 að	 fara	 á	 einhvern	 stað	 þar	 sem	 er	 hægt	 að	 horfa	 á	 læk	 eða	 vatn,	 fara	 úr	
skóm og sokkum og helst að dýfa tánum ofan í vatnið. Ef það er ekki hægt eru nem-
endur beðnir um að ímynda sér að þeir séu á ákveðnum stað og hafi fæturna niður í 
vatninu.	Hér	miðast	textinn	við	að	verið	sé	í	fótabaði	í	Elliðaánum	í	Reykjavík.	Alls	
staðar er hægt að finna læk, á eða vatn sem hægt er að nota eða hafa í huga. Kennarar 
aðlaga þá þann hluta textans sem er staðbundinn þeim stað sem þeir eru á eða ætla 
nemendum sínum að vera á. Ef kennara dettur enginn staður í hug við læk eða vatn 
þar sem nemendur geta sameinast, a.m.k. í huganum, má láta sér nægja raka jörð 
og polla á skólalóðinni eftir rigningu. Það vatn sem þar er sytrar niður í jörðina eða 
rennur í næsta regnvatnsrör og er hluti af hringrás vatnsins. Hér er textinn nokkuð 
langur og kennarar geta auðvitað stytt hann og moðað úr honum og aðlagað hann að 
vild. Lesa þarf textann hægt og af nokkurri innlifun.

Nemendur eru beðnir um að sitja á jörðinni og koma sér vel fyrir, hlusta á lestur eða 
frásögn kennarans og ímynda sér það sem hann segir:

Nú eruð þið búin að koma ykkur vel fyrir og sum, kannski öll, komin úr sokkum og 
skóm og finnið rakann á jörðinni. Kannski eruð þið með fæturna ofan í vatninu en 
ef þið treystið ykkur ekki til þess þá reynið þið að ímynda ykkur að þannig sé það. 

Nú skuluð þið loka augunum, hlusta vel og reyna að sjá fyrir ykkur það sem ég segi. 
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Þú lætur fæturna dangla í vatninu. Það er kalt, ískalt. Vatnið er tært, 
hreint og tindrar í sólinni. Þú finnur hvernig vatnið streymir umhverfis 
fætur þína, togar í þá, ... togar. 

Hugsaðu um vatnið sem rennur fram hjá fótum þínum. Hvaðan kemur 
það? Hugsaðu um ána sem sveigist með grónum bökkum þar sem hvannir 
spegla sig í vatninu. Áin kemur úr vatni þar sem synda álftir og endur og 
einmana himbrimi kallar. Í gegnum fætur þína skynjar þú busluganginn 
þegar hópur fugla hleypur eftir vatninu og hefur sig til flugs. 

Ofan vatnsins er gljúpt hraunið. Undan því streymir þetta tæra vatn. Það 
hefur runnið langa vegu undir hrauninu, hvarf undir hraunið uppi við 
fjöllin. Þar féll það sem regn eða snjór og sytraði niður í hraunið. Og nú er 
það hér og togar í fætur þína.

Áin stækkar því lengra sem hún rennur. Hún fer undir brýr, fram hjá 
húsum, hendist um flúðir og fossa, allt þar til hún nær til hafs. 

Í gegnum fætur þína, í sírennandi ánni, skynjar þú hafið. Nú hefur þú 
tengst hafinu. Þú snertir vatnið ... og vatnið myndar eina heild um alla 
Jörð. Vatnið sem togar í fætur þína myndar öldur úthafanna, lemur sjáv-
arhamra og gjálfrar við strendur allt í kring um Atlantshafið, umkringir 
grískar eyjar í Miðjarðarhafi og Suðurhafseyjar í Kyrrahafi. Vatnið sem 
þú snertir umlykur alla hvali, alla hákarla og þorska og alls kyns furðudýr 
djúpt á hafsbotni.

Þú sérð líka vatnið sem svífur um í hvítum skýjum. Vatnið streymir úr 
himninum. Það frýs áður en það fellur til jarðar á Grænlandsjökli og 
myndar þar glæra ísveggi. Í Grímsey er lítil stelpa að leika sér úti í slydd-
unni, verður holdvot og hleypur heim í hlýju og skjól. Regnið nærir söln-
aðar gresjur Afríku sem umbreytast í blómahaf og fólkið brosir fagnandi 
upp í hlýtt regnið. 

Vatnið, sem rennur við fætur þína, tengir þig við allar ár sem streyma til 
hafs alls staðar í heiminum. Í gegnum árnar getur þú komist langt inn í 
meginlöndin. Þú skynjar bylgjurnar þegar flóðhestur stingur sér í afríska 
á og fyrirganginn í bjórunum sem eru að stífla læk inni í miðri Evrópu. Þú 
ert jafnvel í tengslum við dularfullar ævintýraverur, hafmeyjar og Lagar-
fljótsorminn. 

Fætur þínir skynja hvernig vatnið streymir í Amason í regnskógum Suður-
Ameríku, fætur þínir snerta vatnið í hinni fornu Níl sem rennur fram hjá 
píramídum Norður-Afríku, í hinni heilögu Ganges í Indlandi þar sem 
hindúar standa og ausa sig helgu vatni. 

Og … vatnið sem streymir um fætur þína tengir þig auðvitað við alla hina 
sem nú sitja líka eins og þú og láta fætur sína dangla niður í læki og ár og 
íhuga hvert vatnið fari. 

Og nú skaltu draga huga þinn til baka – að fótum þínum. Þegar þú vilt 
máttu opna augun. 
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Vatn á Íslandi 
Íslendingar eru heppnir. Á Íslandi er mikið af góðu vatni. Þar bæði rignir mikið og 
snjóar og vatn safnast fyrir í jöklum, ám og lækjum. Víða hverfur vatnið niður í opinn 
jarðveg og sprungin jarðlög og safnast saman í neðanjarðarár. Þær geta runnið langar 
leiðir til dæmis undir stórum hraunum. Við hraunjaðarinn streymir vatnið upp í 
tærum lindum.	Þetta	gerist	til	dæmis	við	Þingvallavatn,	í	Borgarfirði,	í	Herðubreiðar-
lindum og miklu víðar.

Þótt mikið sé af vatni á Íslandi þarf samt að fara vel með það. Það er auðvelt að 
eyðileggja vatn. Það gerist til dæmis ef óvarlega er farið með ýmis efni svo sem olíur 
og eiturefni þannig að þau blandist í ferskvatn. Þá getur þessi lífsnauðsynlegi drykkur 
orðið lífverum hættulegur. Til að koma í veg fyrir slys af því tagi eru alls kyns reglur 
sem fólk þarf að fara eftir. 

Kalt vatn

Heitt vatn
Hugleiðing Ómars
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http://vefir.nams.is/dagsins/dagur_isl_natturu/pdf/kalt_vatn.pdf
http://vefir.nams.is/dagsins/dagur_isl_natturu/pdf/heitt_vatn.pdf
http://vefir.nams.is/dagsins/dagur_isl_natturu/pdf/omar_ragnars.pdf

