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Hur giftigt är avloppsvattnet?

Biologiska tester ger svar

J ag är gymnasist och går sista året på det naturve-
tenskapliga programmet med extra inriktning på
kemi och biologi. Alltså långt ifrån den forskning

som oftast beskrivs i den här tidskriften.
För att få en bild av vad forskning innebär i praktiken

kan man på Blackebergs gymnasium i Stockholm läsa ett
tillvalsprogram för naturvetare som behandlar naturve-
tenskaplig forskning. Programmet är självklart inte in-
stiftat för att göra Blackeberg berömt för fantastiska
upptäckter och forskningsresultat, utan för att ge intres-
serade elever en inblick i hur det går till att forska på
universitet och företag.

Fem forskningsprojekt i olika ämnen
Tillvalet bygger på fem olika projekt under två år. Det
första var inom ekologi, där man själv fick välja vad man
skulle undersöka. Jag valde att ägna mig åt mattvävar-
spindlar och hur de bygger nät. Andra undersökte t.ex.
fröpredation, myror och symmetri hos blommor.

Därefter kom det mest avvikande projektet, att un-
dersöka olika sockerarter och mäta viskositet i godis.
Något som gick bra, förutom att en del av försöksobjekten
försvann på något märkligt sätt. I ett annat projekt
importerade vi bilder på partikelkollisioner från partikel-
acceleratorn CERN i Schweiz och lärde oss att skilja på allt
från elektroner till myoner. Framöver skall vi titta när-
mare på cyanobakterier. Det kanske mest efterlängtade
projektet var nog iallafall när vi skulle åka till Askö-
laboratoriet, en forskningsstation i Trosa skärgård.

Resan till Askö
Det var alltså för att lära oss mer om hur man forskar som
vi besökte Askö under två dagar i slutet på augusti. Det
hela började med en hutlöst tidig samling vid skolan, och
ofattbart nog saknades ingen. Det var en samling mycket
trötta ungdomar och en pigg lärare som färdades med en
hyrd minivan till Trosa hamn, och vi hann säkert komma
halvvägs innan någon annan Blackebergare ens hade
kommit upp ur sängen. Resan avslutades med en upp-
friskande båtfärd till målet, Askölaboratoriet. Där blev
vi mötta av våra handledare, Ellen Bruno och Magnus
Breitholtz.

För att få en inblick i hur det är att forska på Askö fick
vi en guidad tur runt i alla hus och avdelningar, och det
jag mest lade märke till var att deras lab inte skilde sig
speciellt mycket från de vi har i skolan. Det är en av de
saker jag kommer att ta med mig från Askö och de andra
projekten. Man behöver inte alltid ha maskiner som
påminner om rymdraketer för att kunna forska, något
man alltid får se i filmer med galna vetenskapsmän.

Förberedelser för forskning
Vad man däremot behöver för att kunna forska är något
att undersöka. Alltså skulle vi samla in stora ruskor av
blåstång, något undertecknad gjorde i vadarstövlar utan
att ramla omkull på de hala stenarna, otroligt nog. Efter
egenhändigt lagad lunch var det äntligen dags att sätta
igång med det vi var där för, forskandet.

Det hela handlade om ekotoxikologi, ett ord som de
flesta av oss knappt kunde uttala. Men efter en del bra
och mindre bra gissningar kom vi fram till vad det var:
”Läran om gifters inverkan på naturen”. När vi hade
kommit på detta och kände oss nöjda med oss själva,
kom nästa fråga: ”Vad är då ett gift?” Det enklaste svaret,
att det är någonting skadligt för växter och djur, är inte
riktigt rätt. Detta är något man oftast inte tänker så
mycket på. Ett gift är ju ett gift och så enkelt är det. Till

Vad är forskning?

Det är faktiskt en fråga som inte är speciellt lätt att svara på. Ställ
frågan till tio personer på stan och du kommer säkerligen att få
tio olika svar. För de personer som håller på med forskning verkar
frågan simpel, men är den verkligen det? Kan man verkligen med
ord svara på vad forskning är? Den tar ju sig så många olika
skepnader inom olika ämnen och yrken.

Vad är forskning?
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slut kom vi dock fram till att ett gift, även om gränserna
är lite flytande, är ett ämne som är farligt redan vid små
koncentrationer.

När detta till slut var klart för oss alla var det dags att
göra de egentliga undersökningarna. Vi delades upp i två
grupper, där ena gruppen sysslade med hoppkräftor och
den andra med våra insamlade tångruskor.

Pyttesmå hoppkräftor
I den undersökning där jag deltog skulle vi undersöka
vad som händer med hoppkräftor när de utsätts för ett
gift. Vi använde kopparjoner,  mest för att det skulle vara
ett ämne vi kände igen och kunde relatera till.

Vi skulle testa hur lite kopparjoner som behövdes för
att hoppkräftorna skulle dö. För att spara tid berättade
handledarna vilka koncentrationer av kopparjoner som
fungerade bäst när vi skulle blanda till dem. Hopp-
kräftorna hade de köpt i en affär!

För säkerhets skull hade vi tre provrör med varje
koncentration koppar. I vart och ett av dessa provrör lade
vi fem stycken hoppkräftor, men det var inte precis bara
att lägga i dem! Eftersom de bara är några få millimeter
stora fick man sitta med pipett och stereolupp för att ha
lite större chans att fånga de små djuren. Efter många om
och men lyckades vi att få alla provrör fyllda med precis
rätt antal, till vår stora lycka. Sen fick de stå över natten.

Dagen därpå fick vi resultatet, då det återigen var
dags att räkna dessa små hoppkräftor och se vilka som
levde och vilka som hade dött av allt gift, en uppgift som
underlättades av all träning från dagen innan.

Vi kom fram till att det endast krävdes några få
milligram kopparjoner per liter vatten för att några av de

små djuren skulle dö. Om så små mängder får djur att dö,
vad skulle då hända om en olycka med stora utsläpp av
koppar skulle ske? Om inget annat så fick vi i alla fall veta
att Östersjön är mycket känslig.

Listigt blåstångsförsök
Försöken med blåstången gick ut på samma sak, med
undantaget att det inte är speciellt enkelt att veta hur stor
del av en tångruska som har dött. Då får man vara lite
listig. Vid tångens fotosyntes avges syre, precis som hos
alla andra växter. Alltså placerade vi lika stora bitar
blåstång i alla bägarna och mätte syrehalten med en
gång. Därefter tillsatte vi de olika koncentrationerna av
kopparjoner och lät alltsammans stå över natten.

Eftersom tre  av bägarna var helt giftfria visste vi hur
mycket syre den friska blåstången hade producerat. Sen
kunde vi ganska lätt räkna ut hur stor del av tångbitarna
som dött i de övriga bägarna genom att räkna ut hur stor
del syrebortfallet utgjorde. Av detta kunde vi läsa ut att
det gick åt ännu mindre koppar för att ta död på en del
av tångruskan än vad det gjorde för att ta död på
hoppkräftorna. Tången var i runda tal dubbelt så känslig,
vilket förstärkte bilden av Östersjöns känslighet.

Inte forskningsfronten precis...
Otroligt nog stämde våra resultat någorlunda överens
med tidigare uppmätta resultat. Detta är dock något
man inte ”ska veta” när man forskar, då man helst ska
undersöka något som ingen vet. Men självklart kan man
inte räkna med att få vara med i frontforskningen direkt,
det var kul att bara få prova på.

När de två dagarna slutligen var till ända, var det en
samling trötta, men också nöjda ungdomar som vände
hemåt. Så, tack Askö och våra handledare!GYMNASIEELEVER PÅ ASKÖ

Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation  Askö-
laboratoriet används vid forskning och utbildning på
universitetsnivå. Endast i undantagsfall kan gymnasie-
klasser tas emot. Samarbetet med Blackebergs gymnasi-
um har pågått i flera år och liknande projekt förekommer
också med några andra skolor.


