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Välkommen till uppdraget Brunt vatten!

Nu är det dags att dra igång uppdraget Brunt vatten. Under augusti och september 
kommer högstadieklasser runtom i hela Sverige vara med och hjälpa våra forskare med 
att undersöka färgen på Sveriges vatten.

I det material du nu håller i din hand hoppas vi att du ska hitta svar på de frågor som 
uppstår, och i den medskickade lådan finner du det material du behöver för att kunna 
genomföra provtagningen tillsammans med din klass. Lärarhandledningen innehåller 
även förslag på extrauppgifter och diskussioner så att du och din klass ska kunna få ut 
så mycket som möjligt av att delta i projektet. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kontakta oss
Har du några frågor kring projektet? Tveka inte att höra av dig till oss via mejl:  
teknat@uadm.uu.se
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13 maj: Anmälan öppnar. 
 
8-12 augusti: Materialet skickas ut.
 
Augusti/september: Uppdraget genomförs i valfri sjö/ 
vattendrag. 
 
30 september: Provrören ska vara oss tillhanda.   
 
Oktober: Forskarna analyserar data. Klasserna arbetar med 
tävlingsbidragen. 
 
30 oktober: Det frivilliga tävlingsbidraget ska vara inskickat. 
 
November: Forskarna presenterar resultatet och den  
vinnande klassen tillkännages. 

Hållpunkter



Bakgrund



Sveriges vatten blir brunare och varmare för varje år. Det innebär att många av  
Sveriges invånare riskerar att få försämrat dricksvatten i framtiden. Nu vill forskare 
vid Uppsala universitet undersöka färgen på Sveriges vatten. Det är ett uppdrag som 
kräver många provtagningar, vilket forskarna behöver hjälp med.

Rent vatten, fritt från skadliga mikoorganismer och föroreningar, är en nödvändighet 
för ett fungerande samhälle – oavsett om du får ut det direkt ur kranen eller inte. I 
Norden har det råvatten som används för att producera dricksvatten fortfarande rela-
tivt god kvalité jämfört med i många andra delar av världen.

Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten i Sverige kommer från ytvatten, 
det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften kommer från grund-
vatten. Allt råvatten renas från exempelvis bakterier, alger, föroreningar och konstiga 
lukter och smaker innan det kommer ut ur vattenkranen. Eftersom en så stor del av 
Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöar och vattendrag är det här forskning som 
berör samhället i stort.
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Inom ramen för det internationella 
nätverket GLEON (Global Lake Ecolo-
gical Observatory Network) forskar vi på 
förändringar i vattenkvalitet på jorden. 
Vi är särskilt intresserade av förändringar 
i mängden organiskt kol i vatten, vilket 
orsakar vattnets bruna färg. Uppsala uni-
versitet startar nu projektet Brunt vatten, 
där vi står för inrapporteringen av svensk 
data till forskningsdatabasen.

Brunt vatten riktar sig 
till högstadieelever runt 
om i hela Sverige. För 
att kunna göra en så 
bred undersökning som möjligt kommer 
eleverna att få flera uppgifter. Resultaten 
skickas in till oss på Uppsala universitet. 
Genom att samla in många vattenprover 
från olika platser i Sverige ser vi vilka 
vatten som skiljer sig från mängden och 
dessa kan vi sedan ta fler prover på. Vi 
kommer också att kartlägga vattnets färg 
över hela Sverige och analysera om det 
finns ett samband mellan vattnets färg 
och bottenfaunan.

En global studie har visat att Fräcksjön i 
Västergötland är den sjö som förändrats 

snabbast under de senaste 20 åren, av näs-
tan 300 undersökta sjöar över jorden. Där 
blir vattnet både brunare och varmare, 
och det i en högre takt än temperaturen 
ökar på land. En kortare säsong med is-
täcke och brunare vatten kan förklara den 
snabba uppvärmningen av sjön. Studiens 
resultat gör det särskilt intressant att 
kartlägga just Sveriges vatten: eftersom 
en stor del av Sveriges befolkning får sitt 
vatten från sjöar och vattendrag är det här 

forskning som berör 
samhället i stort.

Vi hoppas att Sveriges 
högstadieelever vill hjälpa oss ta fram ny 
kunskap och samtidigt få ökad förståelse 
för forskning. Om en inte alltför lång tid 
ligger frågan trots allt mer i de ungas hän-
der än i våra. Efter studien kommer vi att 
återkoppla resultaten till eleverna och då 
kan vi förhoppningsvis se vad som utgör 
hot mot Sveriges och världens sötvatten-
resurser. 

/Gesa Weyhenmeyer, professor vid  
institutionen för ekologi och genetik,  
Uppsala universitet. 
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Forskaren bakom uppdraget

Vårt vatten blir allt brunare. Det får konsekvenser för kvaliteten på 
vårt dricksvatten, vattnets temperatur, den biologiska mångfalden, 
ja till och med den globala kolcykeln. För att få reda på hälso-
tillståndet hos jordens sötvatten pågår en internationell inventering 
av vattnets färg. Nu har vi på Uppsala universitet tagit på oss an-
svaret att samla in svensk vattenfärgsdata tillsammans med landets 
högstadieskolor.

”Om en inte alltför lång tid 
ligger frågan trots allt mer i 

de ungas händer”





Uppdraget



I den medskickade lådan finns: 
10 provrör  
10 petriskålar
10 pennor
10 elevprotokoll 
5 håvar 
5 plasttråg
5 pincetter
3 luppar 
2 frankerade returpåsar 
1 termometer 
1 rulle med lackmusspapper 
1 vattenlod 

Materialet är anpassat för att varje klass ska kunna delas in i 10 grupper. Alla resultat 
skrivs ner i observationsprotokollet allt eftersom att undersökningarna genomförs. I 
Brunt vatten används material som är återanvändbart i så stor utsträckning som möj-
ligt. Ett tips är därför att spara materialet efter exkursionen och sedan använda det 
igen vid ett annat tillfälle.

• Visa eleverna filmen ”Brunt vatten” som finns på hemsidan 
www.teknat.uu.se/bruntvatten. Den är tänkt att fungera som en introduktion till upp-
draget och ska ge eleverna ett bredare perspektiv på varför det är viktigt att forska på 
brunheten i vatten.

• Läs igenom allt material. Om du upptäcker ord och begrepp som eleverna kan ha 
svårt att förstå, rekommenderar vi att du går igenom dem innan exkursionen.

• Ladda ner appen ”Eyeonwater” från App Store eller Google Play. Appen kommer 
användas för att registrera resultaten i ett europeiskt forskningsprojekt där forskare 
från Uppsala universitet deltar. Varje klass uppmanas skicka in totalt 10 bilder. Det kan 
därför vara ett tips att även låta eleverna ladda ner appen på sina egna telefoner. När 
resultaten rapporterats in går de att se på hemsidan www.eyeonwater.org tillsammans 
med bilderna ni skickat in. 

• Ladda ner appen ”My GPS Coordinates”/”Min GPS koordinater”/”Dela min 
GPS-postion”(appen heter olika beroende på vilket operativsystem du har på din te-
lefon).  Appen kommer användas för att ta fram koordinaterna när ni är ute på exkur-
sion. 

• Boka gärna in ett frivilligt Skype-möte med forskaren Gesa Weyhenmeyer. Det kom-
mer finnas ett begränsat antal tillfällen så vi rekommenderar att du bokar in en tid så 
snart som möjligt. Läs mer om hur du bokar på www.teknat.uu.se/bruntvatten.

Tips! 
Ta gärna med bestäm-

ningslitteratur när ni beger 
er ut på exkursion. 
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Förberedelser inför uppdraget

Material

!



Uppdraget kan fungera som ett fristående laborationstillfälle, men 
det går också att knyta an till projektet inom flera skolämnen. Glöm 
inte att ladda ner appen och visa filmen som benäms under  
”Förberedelser inför uppdraget”. 

Följande moment är obligatoriska för alla deltagande klasser
1. undersöka vattenfärg och djup, inklusive fotografering
2. mäta temperatur och testa vattnets pH-värde
3. undersöka bottenfauna
4. rapportera resultaten

1. Undersöka vattenfärg och djup
Provtagningen är uppdelad i två delar: A respektive B. Provrör och returpåsar är därför 
märkta med A och B. Provrören märkta med A ska fyllas med vatten från en plats i 
sjön/vattendraget och provrören märkta med B ska fyllas med vatten från en annan 
plats vid samma sjö/vattendrag. Totalt ska klassen alltså ta tio vattenprover, från två 
olika platser i samma vattendrag.

Moment 1:  Ta tio vattenprov från 0,3m under ytan. Håll upp provrören mot  
Forel-Ule-Skalan (se s. 11) och gör en bedömning av vilken färg som matchar bäst. 
 
Moment 2: Använd lodet för att mäta hur djupt vattnet är där provtagningen genom-
förts. Svaret kan vara ungefärligt, exempelvis ”mindre än 0,5 m” eller ”mer än 2 m”. 

Moment 3:  Öppna upp appen ”Eye on water”. Låt varje grupp ta en bild på vattnet i 
sjön/vattendraget, svara på frågorna och klicka på ”send”. 

Moment 4 (endast för lärare): Ta en bild där du håller ett av elevernas fyllda provrör 
bredvid Forel-Ule-skalan. Ta också en bild på vattensystemet där även vegetationen 
kring ditt vatten syns. Skicka bilderna via mejl till: gesa.weyhenmeyer@ebc.uu.se, märk 
mejlet med din klassbeteckning (se nummer på material-lådan). OBS! Bara två bilder.

Diskussionsförslag: Var vattnet brunare än vad ni trott? Vad kan brunheten bero på?
 

2. Mäta temperatur och testa pH-värde 
 
Moment 1: Mät luftens temperatur med hjälp av termometern. 

Moment 2: Mät vattnets temperatur med hjälp av termometern.

Moment 3: Testa vattnets pH-värde med hjälp av lackmuspappret.

Diskussionsförslag: Var det varmast i luften eller i vattnet - vad kan resultatet bero på? 
Var det ett oväntat resultat gällande pH-värdet?

Instruktioner
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3. Undersöka bottenfauna 
Moment 1: Häll vatten i tråget. För håven fram och tillbaka på sjöns/vattendragets 
botten. Om eleverna har gummistövlar kan de även sparka lätt i botten och försöka 
hålla håven så att vattnet strömmar genom den. Vänd ut och in på håven och töm 
innehållet i tråget. Prova också att håva på olika platser i vattnet: vid stranden där det 
inte finns några växter, ute på en brygga och bland vassen. Håva inte på samma plats 
flera gånger i rad.
 
Moment 2: Se efter vilka djur ni hittat.  
Rapportera in antalet i observationsprotokollet.

Moment 3: Släpp tillbaka djuren i vattnet. 

Diskussionsförslag: Hittar eleverna olika djur på 
de olika ställen i sjön? Hur kommer det i sådana 
fall sig? Hur anpassar sig djuren till sin miljö? 
Äter djuret växter eller andra djur? Hur simmar 
de? Använder de benen eller hela kroppen? Hur 
andas det? Hur många ben har djuret? 

4. Rapportera resultaten 
 
Efter varje moment ska eleverna fylla i observationsprotokollen. Förutom resultaten 
ska de också specificera var provtagningen genomförs, de ska därför fylla i longitud och 
latitud. Det som fylls i är ”N” och ”E/O” i formatet ”grader, minuter”. Det tar ni enklast 
reda på genom att använda appen ”My GPS Coordinates”/”Min GPS koordinater”/ 
”Dela min GPS-position”.

Provrören skickas till Uppsala universitet i medskickade returpåsar. Observera att 
provrören med A-märkning skickas i påsen märkt med A och provrör med B-märkning 
skickas i påsen märkt med B. Alla 10 provrör skickas in, oss tillhanda senast 30  
september. Tillsammans med provrören skickas 
även observationsprotokollen där eleverna fyllt i 
sina resultat.

Efter exkursionen 

Vad händer med vattenproverna när eleverna 
skickat in dem?
Forskare vid Uppsala universitet kommer göra 
absorbtionsmätningar på de inskickade vattenproverna och en sammanställning i form 
av kartor kommer att göras. På så vis hoppas forskarna kunna visa hur det står till med 
våra svenska vatten.

Tips! 
Lyft upp stenar från  

botten och lägg dem i 
tråget. Se vad som  

händer!

Tips!  
Påminn eleverna om att 

anteckna sina resultat. När 
det är dags för tävling kan 

det vara bra att ha dem 
sparade.



Forel-Ule-Skala

12    B R U N T  V A T T E N

Vad visar färgen?
 
1-5: Dessa vatten har ofta låga halter av näringsämnen och låg 
produktion av biomassa. Färgen domineras av mikroskopiska 
alger.

6-9: Vattnet domineras av alger, men även upplöst materia och 
vissa sediment kan förekomma. Typiskt för områden mot det 
öppna havet.

10-13: Ofta kustvatten som vanligtvis visar ökade närings- och 
växtplanktonnivåer, men även innehåll av mineraler och löst 
organiskt material.

14-17: Vanligtvis högt näringsinnehåll och höga
växtplanktonkoncentrationer, men även sediment och löst orga-
niskt materia. Typiskt för strandnära områden.
 

18-21: Vatten med en extremt hög koncentration av humussyror, 
typiska för floder och flodmynningar.

1
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Upphittade djur och pH-skala

Ett högt antal olika arter är ett tecken på att vattnet har bra kvalité. Många djur av 
samma art, särskilt tåliga arter som exempelvis Slammask och Fjädermygglarv, kan 
däremot tyda på att vattnet är av dålig kvalité. 

Dagslända

Bäckslända

Sötvattensgråsugga

Slemmask

Sötvattensmärla

Dykare

Trollsländenymf

Fjädermygglarv

pH-skala

Surt Basiskt

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vattendjur trivs bäst om pH-värdet ligger mellan 6 och 8. Biologiska skador uppträder 
och antalet arter minskar vid pH mindre än 6. Är pH mindre än 3 så dör de flesta  
organismer.



Frivillig tävling

Så här går det till
Nu är det dags att presentera resultatet på ett valfritt innovativt sätt. Exempel på  
redovisningssätt är: poster, blogg, film eller en podd. Vi uppmuntrar dock till egna 
idéer. Det viktiga är att klassen tänker fritt och innovativt.

Vad menar vi med innovativt? 
Tävlingsbidraget ska vara nytänkande. 

Pris: 
5000 kronor

Regler

Tänk på detta: 
• Bidraget ska vara oss tillhanda senast 30 oktober. Beroende på tävlingsbidrag kan det 
ske antingen via post eller e-post. Det är även okej att lägga upp bidraget på  
webben och redovisa via en länk. 
• Varje klass får delta med max ett bidrag.

Kriterier för juryns bedömning:
• Kreativitet och fantasifullhet beträffande redovisningsformen
• Skicklighet i utförande
• Visuell design

Juryn består av Anders Sahlin, Maja Garde Lindholm, Mats Kamsten, Sami Vihriälä 
och Tobias Blom, alla verksamma vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid  
Uppsala universitet. 

Vid bedömning av bidragen kan juryns beslut inte överklagas. 

14    B R U N T  V A T T E N



Extrauppgifter, 
diskussionsförslag
och koppling till 

läroplanen



Frivilliga extrauppgifter och diskussionsförslag

Här följer exempel på extrauppgifter och diskussionsämnen som ger 
möjlighet att knyta an till projektet inom flera skolämnen. Dessa är helt 
frivilliga och kan omarbetas efter tycke och smak.

Matematik/statistik och metodik
Sammanställ klassens mätvärden gemensamt. Detta är en bra möjlighet att diskutera hur 
lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska under-
sökningar. 

Rita upp en tabell på tavlan där alla grupper får fylla i sina mätvärden. Låt eleverna  
räkna ut medelvärdet och jämföra med median och typvärde. Låt eleverna testa att rita 
olika diagram (för hand eller på dator) samt att markera lägesmått i dessa. Exempel på 
diagram kan vara: 
• Mätvärden längs en temperaturaxel 
• Linjediagram med elevgrupp på x-axeln och mätvärde på y-axeln 
• Histogram med olika temperaturintervall på x-axeln och antal mätvärden i intervallet på 
y-axeln  
Diskutera vilket diagram som enklast visar läget och spridningen av datapunkterna. 
Räkna ut standardavvikelse och variationsbredd för datapunkterna och rita in detta i  
diagrammen.

Att fundera på:
• Vad är klassens sammanställda resultat angivet med beräknad mätosäkerhet? 
• På vilka sätt kan man ange mätosäkerhet?
• Varför fick vi den spridning vi fick? Vad hade vi för felkällor? 
• Vad är skillnaden mellan slumpmässiga och systematiska fel?

Teknik/kemi
Försök att rena vatten. För att ha kontroll på experimentet rekommenderas att man börjar 
med rent kranvatten och smutsar ner detta med olika saker, förslagsvis ogiftiga saker som 
kaffesump, kryddor och karamellfärg.

Testa att bygga en reningskedja, till exempel grovfiltrering med en sil, ett enkelt sandfilter, 
flockning, sedimentering och avsluta med ett kombinerat filter av sand och kol. 

Att fundera på:
• Hur kan man konstruera ett kombinerat filter av sand, kaffefilter och aktivt kol?
• Hur fungerar kemisk fällning/flockning? Vilka fällningar är bra alternativ för rening av 
dricksvatten?
• Är ett filter av aktivt kol ett alternativ till flockning?
• Hur får man bort bakterier och virus ur dricksvatten?
• Hur ser ert lokala reningsverk ut?
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Diskussionsförslag

• Hur kan man med bilder illustrera olika system inom natur och teknik?
• Hur gynnar biologisk mångfald våra ekosystem?
• Vad händer med sjöar och vattendrag vid algblomning och övergödning? 
• Hur påverkas sjöar och vattendrag av vattnets pH-värde?
• Hur ser jordens strålningsbalans ut (växthuseffekten)? Påverkas den av vattnets 
färg? 
• Vad ger vattnet dess färg? 
• Hur påverkas vattnets färg av klimatförändringar?
• Var i värden finns rent vatten, vem har tillgång till det och hur hanteras detta 
politiskt?
• Hur renas vårt dricksvatten? Hur påverkas detta av vattnets brunhet?
• Hur renas avloppsvatten? Finns alternativ till fosfater och sulfat i rengörings- 
medel?
• Hur bestäms pH?
• Hur bör man planera ett experiment, identifiera och hantera felkällor samt tolka 
resultatet?
• Hur skriver man en projektrapport?
• Hur kan man mäta siktdjupet i en sjö? Vad är en ”Secci disk” och hur kan man 
bygga en? 

Läs mer:
På vår hemsida www.teknat.uu.se/bruntvatten har vi samlat tips på länkar och 
sammanställt frågor och svar. 
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Koppling till läroplanen åk 7-9
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Projektet är ämnesöverskridande och kan kopplas till läroplanerna 
inom fler skolämnen. Genom sin utformning med extrauppgifter 
och diskussionsfrågor knyter projektet bland annat samman biologi, 
kemi, teknik, geografi, fysik och matematik. Laborationstillfället ger 
möjlighet att öva systematiska undersökningar genom formulering 
av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Se-
dan kan eleverna arbeta vidare med dokumentation av undersök-
ningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ämnesspecifika citat ur läroplanerna

Bild
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna 
erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

Biologi
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
• Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utföran-
de och utvärdering.
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-
porter.

Fysik  
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. 
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthusef-
fekten och klimatförändringar. 
• Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmo-
deller för hur ögat uppfattar färg.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utfö-
rande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-
porter.
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Geografi 
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringar-
na kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Kemi 
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 
människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
• Kolatomens kretslopp.
• Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
• Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utfö-
rande och utvärdering.
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av äm-
nen.
• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rap-
porter.

Matematik 
• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva 
resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. 
Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statis-
tiska undersökningar.
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med pro-
cent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 
ämnesområden.
• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Teknik 
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 
lösningar, konstruktion och utprövning.
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