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Pressemelding   
  
Vi er en biologiklasse ved Nord-Østerdal videregående skole, som går 3. året allmennfag her på 
Tynset. Vi er 16 jenter og én gutt som har jobbet med et prosjekt om drikkevann, som gikk ut på å 
lære mer om drikkevannskvalitet og å undersøke kvaliteten på vannet i Kasungu i Malawi og på 
Tynset.   
  
Under arbeidet fikk vi hjelp av to lærere fra Malawi, som jobber ved skolen dette året. Vi fikk også 
hjelp av to elever ved skolen, Kine Kolgrov Fossen og Anne Gjertrud Rye, som sammen med 
lærerne fra Malawi og noen andre lærere reiste til Malawi i november. De tok med seg vannprøver 
fra forskjellige vannkilder hjem til oss for at vi skulle bruke dem i prosjektet.   

  
  

   
  

Klassa vår sammen med Andrew og Noah  
  

.  
Som bakgrunn for denne rapporten har vi funnet ut dette:  

 • 1,1 milliarder mennesker i verden mangler tilgang på trygt drikkevann.  
 • 2,4 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold.  
 • Hele 10 000 mennesker dør hver dag som følge av vannrelaterte sykdommer, 6000 av disse 

er barn.  
 

  
Malawi er et land der mange mangler tilgang på rent vann.   



  
Prosjektet vi har jobbet med har gått ut på å lære mer om drikkevannskvalitet, på å hente 
vannprøver og analysere disse, og å lære om drikkevann i et globalt perspektiv. Vi tok vannprøver 
fra ulike vannkilder i Kasungu i Malawi og på Tynset, og deretter analyserte vi disse prøvene. Det 
som var interessant var å se hvilke forskjeller vi fant.   
  
Vi målte pH, oksygeninnhold, fosfatinnhold, registrerte utseende og lukt, og så telte vi bakterier.  
Det var særlig for bakterieinnholdet vi fant store forskjeller på malawisk og norsk drikkevann.  
  

   
Kine får hjelp til å fylle vannflaska i Kasungu  

  
Bakterieinnholdet fant vi ved å dyrke fram bakterier ved hjelp av petrifilm. Vi så at det var store 
mengder bakterier i flere av prøvene fra Kasungu. Dette er vann som mange bruker som drikkevann.  
En positiv observasjon var at vi ikke fant mange bakterier i vannet fra krana på skoleområdet i 
Kasungu.  Som ventet fant vi ut at drikkevannet vårt på Tynset inneholder svært lite bakterier.  Vi 
tok også vannprøver fra Kaldbekken og fra Glomma, og her påviste vi bakterier.  
  
I tillegg sendte vi vannet til TINE meieri på Tolga, for å undersøke hva slags bakterier vannet 
inneholder.   Der fant de ut at det var kolibakterier i en av vannprøvene fra Kasungu.  Mange 
mennesker bruker dette som drikkevann. Det var også kolibakterier i vannet fra Glomma og 
Kaldbekken.  Kolibakterier bør vi ikke ha i drikkevannet, for da kan vi bli syke.    

  
  

Maren måler pH  
  
  
I løpet av dette vannprosjektet har vi erfart at vi i Norge har veldig god kvalitet på drikkevannet, 
mens over halvparten av befolkningen i Malawi mangler tilgang på rent drikkevann. Vi har lært 
mye nytt, både generelt om drikkevannskvalitet, om forholdene i Malawi og om å utføre målinger. 
Det har vært både lærerikt og interessant. Vi har lært at det å ha tilgang på rent drikkevann ikke er 
en selvfølge for alle mennesker i verden.   
   



 
 



Pressekonferanse  
Etter sluttresultatet av rapporten har vi invitert til pressekonferanse. Vi sendte invitasjon både til 
lokalavisene og til NRK Hedmark og Oppland.  Pressekonferanse ble gjennomført fredag 
16.desember.  Vi skal lagde en powerpoint-presentasjon som vi viste på pressekonferansen, der vi  
fortalte om prosjektet og hva vi har lært.   
 
På pressekonferansen presenterte 8 av elevene en powerpoint-presentasjon om prosjektet.   
 

 
Under pressekonferansen 

 
 
Utklippene fra det som avisene skrev er lagt ved. I tillegg er intervjuet som ble sendt i radioen lagt 
ved (se avsnitt Presseomtale).  
Powerpoint-presentasjon er tilgjengelig i pdf-format via Skolens deltakerside hos miljolare.no 
http://miljolare.no/data/ut/deltaker/?d_id=3251 
 

 
Journalisten tar bilde av vannprøvene og noen i klassa 



Presseomtale 
 
 Arbeidets Rett 28.12.05. Del 1. 
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Østlendingen 17.12.05. 
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Radiointervju 
Vi har allerede vært både på lokalradio og riksdekkende radio (Her og nå) og fortalt om prosjektet  
og hva vi skulle gjøre i prosjektet.  To av elevene og læreren ble intervjuet.  
 
Intervjuet er tilgjengelig på Skolens deltakerside hos miljolare.no 
http://miljolare.no/data/ut/deltaker/?d_id=3251 
 


