På polarexpedition med Oden till Nordpolen och Norra ishavet
Foto: Anna Stiby

Mitt i sommaren, när andra lärare fortfarande var på semester, for gymnasieläraren Anna Stiby med isbrytaren Oden till Nordpolen
för att lära sig mer om hur polarforskning går till. Här är Annas reseberättelse om hennes upplevelser och erfarenheter hon gjort under
några intensiva månader.
Under juli till september fick jag som lärarstipendiat följa med
Oden på polarexpedition till Nordpolen och Norra ishavet.
Syftet med expeditionen var att undersöka den nuvarande
statusen hos det arktiska marina ekosystemet. Med på
expeditionen fanns 38 forskare inom biologi, kemi, geologi
och meteorologi som tillsammans genomförde Synoptic
Arctic Survey 2021. Lärarens uppgift är att ta reda på mer om
hur polarforskning går till, bli inspirerad till sin undervisning
och att sedan sprida dessa kunskaper vidare till kollegor,
elever och allmänhet. Vad är då en bättre inspirationskälla
än att själv få åka med isbrytaren Oden till Arktis unika och
hotade miljö!

näringsinnehåll samt salthalt bestämdes. Is från havsvatten
skiljer sig mycket från is gjord på sötvatten genom att den
är väldigt porös och innehåller saltvattenkanaler där vissa
sorters växt- och djurplankton trivs.
Växthusgaser
Växthusgasen metan bildas naturligt av metanogena bakterier
vid nedbrytning av biologiskt material. För att bestämma
halten metan i vattenproverna användes en gaskromatograf.
I andra mätningar, som skedde vid iskanten, undersöktes
istället hur metan flödar mellan havet och atmosfären. Metan
strömmar från havets något högre koncentration till luftens
lägre koncentration. Koldioxid däremot flödar från luften ner
i det kalla arktiska vattnet. Kallt vatten kan absorbera mer
koldioxid än varmt vatten, vilket enkelt kan undersökas i
skolan i en laboration som finns beskriven på KRCs hemsida (se nedan). Vattentemperaturen strax under isen i Arktis
är nära dess fryspunkt på ca -1,7°C vid en salthalt på 32
promille. Om havet värms upp kan det leda till att koldioxid
istället frisätts från havet och på så sätt förstärks effekterna av
uppvärmningen ännu mer vilket vore förödande för Arktis
unika miljö.

Effekten av klimatförändringarna syns först i Arktis
Klimatförändringar och isar som smälter är något vi pratar
mycket om i skolan och det är i Arktis som effekterna av
förändringarna syns först. Hur mycket metan och koldioxid
finns det i vattnet och isen? Hur sprids växthusgaserna som
vi släpper ut? Är Arktiska oceanen försurad? Och hur står
det egentligen till med närings- och syrehalten i havet? Det är
några av de frågor som kemisterna ombord på Oden försökte
besvara med sina mätningar.
Under expeditionen användes stora vattensamlarmaskiner
(CTD:s) för att hämta vatten från olika djup, ibland från mer
än 4500 m. På vattensamlarmaskinerna sitter det sensorer
som kontinuerligt mäter syrehalt, salthalt och temperatur
vilket medför att en profil över vattenmassornas skiktningar
kan tas fram. Ett 15-tal isstationer genomfördes där iskärnor,
snö och vatten samlades in. Isens tjocklek och temperatur
mättes innan iskärnorna kapades i mindre bitar och dess

Vattnet i den arktiska oceanen
Den Arktiska oceanen består av många lager med vatten av
olika ursprung, salthalt och temperatur och på grund av dessa
skillnader blandas inte vattenmassorna med varandra. Ytvattnet absorberar koldioxid vilket gör att pH-värdet sjunker
och det kan i sin tur leda till det vi kallar för havsförsurning.
Under expeditionen mätte kemisterna kontinuerligt
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Intresserad av att följa med på en polarexpedition?
Då kan jag verkligen rekommendera att du läser om polarforskningssekretariatets lärarprogram via deras hemsida där
stipendier också utlyses ibland. Om du får ett stipendium
kommer du, förutom att få lära dig mycket om polarforskning, även besöka platser platser du antagligen aldrig
skulle fått besöka annars. Som medföljande lärare fick jag
hjälpa forskare att samla vatten, sortera djurplankton och stå
isbjörnsvakt på isen. Jag fick se Arktis vackra och varierande
istäcke, landskapet som ständigt skiftade i gråskala och jag
fick bo på isbrytaren Oden med ett härligt gäng människor
jag antagligen aldrig mött annars. Förutom mängder med
djurplankton såg vi även en del större djur som isbjörnar,
valar, späckhuggare och en valross under resans gång. Håll
utkik på Polarforskningssekretariatets hemsida där
utlysningen för nya lärarstipendier sker - det väntar en
spännande resa för dig som får följa med!

pH-värdet eftersom ett lägre pH har skadliga effekter på
många former av marint liv vilket i sin tur kan skada det
marina ekosystemet. Eftersom vattenmassorna inte blandas
runt så väl är Arktis extra känsligt för havsförsurning och
dess följdeffekter. Norra ishavet genomgår snabba förändringar
vad gäller temperatur, mängd havsis och färskvattentillförsel.
Förändringar som kan komma att påverka både det lokala och
globala klimatet.
Åldersbestämning av vattnet
För att kunna bestämma hur gammalt vatten är, eller
egentligen hur länge sedan vattnet senast var i kontakt med
luft, mätte kemisterna på Oden halterna av olika kemiska
markörer. Åldern på ungt vatten mäts genom att halten av till
exempel freon (CFC) i vattnet bestäms. I äldre vatten finns
det inga freoner utan istället mäts bland annat halten av stabila ädelgasisotoper. En av dessa stabila isotoper är argon-39
vilken inte har någon naturlig tillverkningsprocess i vatten
utan har sitt ursprung i luften. När ytvatten mixas med luft
kommer en viss mängd argon-39 att lösas i vattnet och sedan
sjunker isotopen successivt ner i oceanen när den långsamma
omblandningen av vattenmassorna sker. Hur mycket av CFC
som fanns i vattenproverna bestämdes med en gaskromatograf ombord på Oden. Halterna av de stabila ädelgasisotoperna är dock väldigt låga och de ska analyseras i en
masspektrometer efter hemkomst från expeditionen.

Av Anna Stiby
anna.stiby@nacka.se
Gymnasielärare i kemi och biologi
på Nacka Gymnasium

Laboration från KRC:
Växthuseffekten och koldioxid
i världshaven

En isbjörn hälsar på vid Oden. (Foto: Josef Nilsen)
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