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Fibrer till nytta
Flera växtarter kan användas för att få fram 
fibrer till textilier. Lin och bomull är två 
växter som har stor kommersiell betydelse. 
Pröva gärna att odla bomull och lin i skolan. 

Vi testade att plantera bomullsfrön* och på 
några veckor växte det upp en kraftig planta, 
se bild till vänster. När kalendern skickades till 
tryck hade det inte hunnit komma blommor, 
men vi hoppas återkomma till hösten med 
bild på vår blommande bomullsplanta. 

Vi odlade också lin, både frön av blomsterlin 
och vanliga linfrön (från en stor påse inköpt 
i livsmedelsaffär). Båda frösorterna grodde 
lika bra, men hur blomningen blir har vi inte 
hunnit se. Linet behöver växa utomhus för 
att utvecklas optimalt. På månadsuppslaget 
för oktober beskrivs den traditionella fram-
ställningen av fibrer från lin. 

En växt som vi kanske mest tänker på som 
ett besvärligt ogräs är nässla, men från denna 
växt kan vi också få fibrer. På månadsupp
slaget för oktober beskrivs hur man kan 
framställa fibrer från nässlor. 

* Bomullsfrön kan inköpas från till exempel Impecta (impecta.se).

Tema: 

När det yttre räknas
Som nästan alltid när det gäller biologi, visar sig en enkel fråga leda 
till något mycket komplicerat. När vi på Bioresurs funderade på 
tema för årets kalender fick vi idén att den skulle handla om kläder, 
ett tema som senare vidgades till ”När det yttre räknas”.

Det började med den självklara frågan: Varför har vi inte tjock 
päls över hela kroppen som de flesta andra däggdjur? Det hade 
ju varit mest praktiskt. Och varför har vi så mycket päls på hu-
vudet och så lite på övriga kroppen? När förlorade vi pälsen på 
stora delar av kroppen och varför? Det verkade vara enkla frågor 
att klara ut, men så var det inte! Frågorna ledde vidare till forsk-
ning som pågår just nu. Forskare håller på att rita kartan över 
vilka gener som har betydelse för vårt yttre och ta reda på hur 
dessa påverkar hårets utseende. Och självklart berör detta frågor 
om människans evolution och anpassningen till miljön. 

Efterhand insåg vi att det fanns många biologiska aspekter på 
kläder, men att det egentligen handlar om olika perspektiv på 
vårt och andra djurs yttre. Det första vi ser hos en människa är 
ju utsidan, det är när vi lär känna någon bättre som vi kan säga 
att insidan blir viktigare än utsidan. 

Våra associationer gick åt olika håll: Varför behöver vi kläder? 
Vilka material används och hur framställer vi dessa? Hur kan vi 
färga med naturliga färgämnen? Vad signalerar kläderna? Vilka 
miljöfrågor handlar det om? Vilka kläder har djuren i form av 
päls och fjädrar och vilken betydelse har djurens yttre? 

Det finns många miljöaspekter kring kläder. Om man tänker på 
kläder i ett livscykelperspektiv: från djurhållning för att få fram 
ull och odling av spånadsväxter till framställning av textilvaror, an-
vändning och slutligen destruktion, finns det många moment som 
har en miljöpåverkan. Inte minst gäller det odling av bomull. 

I det lilla formatet som kalendern utgör, går det tyvärr inte att 
beskriva alla aspekter på människors och djurs yttre, men vi 
hoppas att kalenderuppslagen kan fungera som inspiration att 
arbeta vidare i skolan kring temat ”När det yttre räknas”. 

Bomullsfibrer har använts i tusentals år för att framställa textilier. Det är 
en mycket viktig exportvara i många resurssvaga länder, men samtidigt 
kräver odlingarna stora mänger sötvatten, som ofta är en bristvara i 
de länder där bomullen odlas. Till enbart ett par jeans går det åt cirka 
11 000 liter vatten om man räknar förbrukningen från odling till färdig 
byxa (uppgift från Naturskyddsföreningen).  Dessutom krävs bekämp-
ningsmedel för att minska problemen med ogräs och skadeinsekter. 

Bomullskapslar. Georgia, USA
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Surströmmingspremiär

Drottningens 
namnsdag

En av skadeinsekterna  på bomull,  Tecto-
coris diophthalmus
Foto: Sam Fraser-Smith, Brisbane, Australia, 
Wikimedia Commons

Att jobba med...
En uppgift för elever kan vara att gå 
hem och undersöka familjens kläder. 
Mer förslag till undersökningar finns 
också på kommande uppslag.

• Vilka material är kläderna tillverka-
de av? På märkningslapparna anges 
vilka fibrer som använts och den 
procentuella sammansättningen. 

• Går det att känna skillnad på 
olika kvalitéer? Hur känns till 
exempel bomull, siden, linne, ull, 
nylon och polyester? 

• Vilka material är skönast att an-
vända närmast kroppen? 

• Vilka är mest hållbara? 

• Hur tvättar man olika plagg och 
kvalitéer? Vilka tvättråd rekom-
menderas av symbolerna nedan? 
Är det mest lämpligt att tvätta ylle
tyg eller bomullstyg enligt dessa? 

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
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Färgning av textilier
För att lyckas färga textilier på ett beständigt sätt krävs kun-
skap om färgämnet, textilmaterialet och färgningsprocessen. 

Färgämnet
För att färga en textil krävs generellt att färgämne och textil har 
liknande egenskaper eller att de kan reagera med varandra. Färg-
ämnet kan vara löst eller finfördelat, men det ska kunna tränga 
in i fibern. Bindningarna till fibrerna är avgörande för färgens 
beständighet, det vill säga hur den påverkas av ljus och tvätt. 

Textilmaterialet
Ull och siden, som kommer från djurriket, består av proteiner 
medan linne och bomull, som kommer från växtriket, består av 
cellulosafibrer. Regenatfibrer och syntetfibrer är så kallade konst-
fibrer och tillverkas på artificiell väg. Regenatfibrer framställs av 
naturligt förekommande polymerer och syntetfibrer ofta av olje-
baserade syntetiska polymerer. Viskos och acetat är exempel på 
material som består av regenatfibrer medan exempelvis nylon 
och polyester består av syntetfibrer. 

Färgningsprocessen
I bästa fall kan man färga direkt utan behandling av textilen. Det 
går bra med ull eller siden och om du nöjer dig med en svagare 

färg, också med bomull, som sol och tvätt bleker ytterligare. 

För en starkare färgning kan så kallad betning 
användas. Det innebär att man behandlar tex-

tilen med syror eller metallsalter som sätter sig i 
fibrerna och kan reagera med färgämnet. Ett van-

ligt betmedel är alun, AlK(SO4)2, men även järn
vitriol (ferrosulfat), tenn och kopparsalter, oxalsyra 

och vinsten används. För växtfärgning av bomull och 
linne behandlar man ofta först med tannin/garvsyra. 

Koksalt kan tillsättas för att förstärka färgnyansen. 

Recept på färgbad
Recepten för färgning med avokado och gurkmeja har inspirerats av 
boken ”Naturlig färgning” av Lina Sofia Lundin. Receptet för färgning med 
rödbetor kommer från Skolkemis hemsida, skolkemi.chem.umu.se (välj 
”Hela listan” under fliken ”Experiment” och skrolla ner till ”Växtfärga 
med rödbetor enligt receptet från Västerbotten”). I samtliga fall använ-
de vi 10 gram tyg (5 gram bomull och 5 gram ull) som färgades i 4 
dl vatten. (Ulltygerna värmdes upp långsamt i ett separat vattenbad 
först.) Samtliga tyger fick ligga kvar i sitt färgbad i några dygn, innan 
de sköljdes och hängdes på tork. Ulltygerna fick en stark, jämn färg 
men bomullstygernas färg blev svagare och mer flammig. 

Text: Vivi-Ann Långvik, Kemi lärarnas Resurscentrum, KRC
E-post: viviann@krc.su.se

Gurkmeja
Vatten och gurkmeja 
kokades i 20 minuter och 
därefter tillsattes tygbitarna, 
som fick koka i en timme.

Avokado
Vatten och avokadokärnor 
kokades i 30 minuter och 
fick därefter stå ett dygn. 
Kärnorna togs sedan bort 
och vattnet kokades upp 
igen. Salt, ca 1,5 ml, samt 
tygbitar tillsattes och fick 
koka i en timme. 

Rödbetor
Rödbetorna ugnsbakades 
i en mikrovågsugn och 
hackades sedan i små 
bitar. Kokhett vatten 
innehållande 2,5 gram 
alun och 1 gram vinsten 
tillsattes. Därefter lades 
tygbitarna i och vi rörde 
om i 10 minuter.

Ett vetenskapligt experiment
Låt eleverna planera vilka färgämnen och 
textilmaterial som ska användas och vilka 
färgningsprocesser som ska testas. Jämför till 
exempel olika sorters betning eller tid i färg-
badet. När de färgade materialen har torkat 
och eleverna utvärderat resultatet med avse-
ende på exempelvis färgens hållbarhet, kan 
de modifiera det ursprungliga upplägget och 
göra om några av färgningarna. För att kunna 
göra jämförelser – tänk på att bara variera en 
parameter i taget.

För att spara plats kan man låta eleverna 
färga i vattenfyllda plastpåsar, som tål kok-
ning, så ryms flera olika 
färgbad i samma kastrull. 
Utförandet beskrivs när-
mare på oktoberuppsla-
get i extra Bilagan från 
2006. Läs även om färg-
ning på augustiuppslaget 
i Bilagan nr 2 2004.

Det mörka ullgarnet är färgat med ekbark, 
alunbetat och efterbehandlat med järnvitriol. 
Det gula garnet är färgat med björklöv 
och alunbetat.  Gul och/eller grön 
färg kan även fås av 
exempelvis brännässla 
och vitplister. Lökskal 
från gul lök ger en stark 
gul färg, medan vejde 
ger blå färg. Lav och svamp kan också 
användas vid färgning av speciellt ull.

Läs mer

• Besök hemsidan medeltiden.ifokus.se och sök på ”växt-
färgning”.

• Ladda ner en pdf med växtfärgningsinstruktioner: eileen-
laurie.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/växtfärger.pdf



Höstdagjämning

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

Geologins dag

Färga med lökskal
Använd 2 dl torra lökskal från röd 
eller gul lök. Koka dem i 3 1iter vat-
ten i en rostfri kastrull i cirka 45 mi-
nuter. Lägg en ljus, ren och fuktig T
shirt av bomull i badet. Fyll på med 
vatten så att plagget täcks. Rör om 
och håll en temperatur på 60–80 °C 
i cirka en timme. Låt tyget svalna i 
badet, rör om då och då. En starkare 
färgton fås om du låter tyget ligga 
kvar över natten. Ta upp tyget och 
skölj det flera gånger, tillsätt litet ät-
tika i sköljvattnet. Häng Tshirten 
på tork. Du kan gärna stryka plag-
get från avig sidan för att underlätta 
fästningen av färgen. Tvätta plagget 
med en handtvål för att skona fär-
gen. Om färgen bleknar kan du för-
stås färga om den. Det går även bra 
att färga ull med lökskal. Här visas 
en tygbit av ull och en av bomull 
som färgats med skal från rödlök.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
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Nässlor ger fibrer
På samma sätt som linet bereds kan man ock-
så framställa fibrer av nässlor. Traditionellt har 
man använt nässelfibrer för tillverkning av garn 
och rep. Nässelfibrerna är starka och ger en fin 
glans åt garnet. Kläder som görs av nässelfibrer 
är knappast sköna att ha närmast kroppen efter-
som fibrerna är stickiga och spretar ut från trå-
den. Det går att köpa nässelfibrer, samt garn  med 
blandning av nässlor och ull.

Vi prövade att ta fram fibrer från nässlor och an-
vände oss av stjälkar som stod kvar efter vintern. 
Läs mer i spalten till höger på nästa sida.

Bråka, skäkta, häckla 
Hur gick det till förr när man behövde nya kläder? Nu tillverkas 
kläder i massupplaga och det är enkelt att gå till en klädaffär och 
köpa det man behöver. Förr fick man tillverka allt från grunden. 

Linet såddes på våren och på sommaren blev det som ett blått 
hav av blommade lin. Lite senare, när frökapslarna var mogna, 
skördades linet. Därefter torkades det och frökapslarna repades 
av. Fibrerna frigjordes sedan från den inre hårda delen i strået. 
Det är en process som börjar med att linet rötas, genom att läg-
gas i vatten eller direkt på marken. Linet torkas sedan och stjäl-
karna krossas i en linbråka. Därefter används en skäktkniv för 
att skilja ut fibrerna. Slutligen kammas linfibrerna i en häckla, 
som består av piggar fästa i en bräda. Slutresultatet är en docka 
av mjuka linfibrer, som kan spinnas till tråd och sedan vävas till 
tyg. (Se Youtube: Linberedning på Skansen) 

Med denna långa och arbetskrävande process var det inte kon-
stigt att man fick vara rädd om de nya kläderna och att det 
dröjde innan man fick något nytt! Men lintyget var samtidigt 
mycket hållbart och tålde att tvättas många gånger. Nu görs i 
allmänhet tillverkningen av textilfibrer och kläder med maski-
nella metoder i länder som ligger långt bort från Sverige och vi 
tänker inte på hur krävande processen är. 

Linet torkas Linet bråkas Linet skäktas Linet häcklas

Resultatet är mjuka fibrer 
av lin med vacker glans.
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Oktober 2017

Sista ansökningsdag till  
vårens kurser på 
universitet och högskolor

FN-dagen

Kemins dag

Sommartid slutar

Kanelbullens dag

www.keminsdag.seVärldslivsmedelsdagen

Internationella barndagen

Nobelpriset i fysik tillkännages Nobelpriset i kemi tillkännages
Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin tillkännages Nobels fredspris tillkännages

Nobelpriset i ekonomi 
tillkännages

Kemins dag
www.keminsdag.se

Nässelfibrer
Plocka helst in nässlorna på sensom-
maren. Vi på Bioresurs använde dock 
nässlor som stod kvar efter vintern. 

Det är bäst att rycka upp nässlorna 
för att få långa och oskadade stjäl-
kar. Lägg dem sedan att röta i vatten 
ett par veckor. 

Fibrerna bildar ett relativt ytligt skikt 
på stjälkarna. Fibrerna kan frigöras 
på liknande sätt som beskrivs för lin. 
Om man inte ska ta fram så mycket 
nässelfibrer kan man dra loss fibrerna 
med fingrarna medan stjälkarna är 
våta. När fibrerna torkat petar man 
bort stjälkresterna för att få fram så 
rena fibrer som möjligt. Nässlornas 
fibrer är vita och mjuka som silke. 

 

Gubben ovan har fått ett skägg av nässelfibrer.  

Brännässla
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Hårets färg
Färgen på hår, hy och iris beror på melanin. Pig-
mentmolekylen finns i två former, som ger svart/
brun eller röd/gul färg. De flesta människor har 
svart hår, men i nordvästra Europa är variationen 
i hårfärg stor. Hur kommer det sig? Från början, 
innan utvandringen från Afrika, hade vi svart hår, 
mörk hy och brun iris. Under de senaste 5 000 åren 
har det varit en stark selektion i nordvästra Europa 
mot ljust hår, ljus hy och blå iris. Säkert har det be-
tydelse att UVstrålningen är lägre ju längre norrut 
man kommer och att ljus hy gör det lättare att bilda 
Dvitamin, men troligen handlar det också om urval 
genom sexuell selektion. 

Alla däggdjur har hår, somliga mer, andra mindre. Hur kommer 
det sig att människans päls är så ojämnt fördelad på kroppen 
och varierar så mycket? Och varför har våra närmaste släktingar, 
schimpanser och gorillor, mörk päls över större delen av kroppen, 
men inte något vackert hårsvall på huvudet som människor? 

Mycket händer just nu inom forskningen kring den genetiska bak-
grunden till färgen, formen och fördelningen av människans hår. 
Intressant är också att förändringar i utseendet kan kopplas till 
DNAundersökningar av arkeologiska fynd och ge förståelse för 
människans evolution. Bilden till höger visar att många gener för-
delade på flera kromosomer påverkar håret. Ytterligare gener har 
säkert betydelse och mycket återstår fortfarande att ta reda på.

Hårets längd
Håret växer i cykler. Under tillväxtfasen, som varar upp till ett 
par år, växer huvudhåret cirka en centimeter per månad, sedan 
inträder vilofasen innan håret faller av och ett nytt hårstrå bör-
jar växa ut från samma hårsäck. 

Hur kommer det sig att vi har så lite hår på stora delar av kroppen 
medan håret på huvudet blir extremt långt? En förklaring till den 
ojämna fördelningen, är att våra förfäder, som levde på Afrikas sa-
vann, svettades kraftigt när de sprang långa sträckor för att jaga. Det 
var en fördel att inte ha päls så att huden kunde kylas av snabbt, 
men viktigt att ha mycket och krulligt hår på huvudet för att isolera 
mot solens hetta. Det naturliga urvalet ledde därför till den fördel-
ning av hår som vi nu har på kroppen. 

Krulligt, lockigt och rakt
De genetiska förändringarna som ger rakt hår kom efter det 
att människan lämnade Afrika. Troligen är det två olika mu-
tationer som inträffat och påverkar hårets utseende eftersom 
asiater och européer har olika genvarianter. Hårsäckens form 
avgör hur hårstrået ser ut. En rak hårsäck ger rakt hår, lockigt 
hår beror på att hårsäcken är böjd och krulligt hår bildas från en 
korkskruvsformad hårsäck. Genen PRSS53 anses ha betydelse 
för att ge lockighet. 

Människans päls

Källa: Blausen.com staff (2014). 
”Medical gallery of Blausen Medical 
2014”. WikiJournal of Medicine 1(2). 
DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 
2002-4436
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Hårresar-
muskel

Svettkörtel

Talgkörtel

Hårrot med uppsvälld 
nedre del (hårlök)

Hårsäck

Blodkärl

Håret omges av 
nervtrådar (gula)

Hårstrå. Märgen syns som en vit ka-
nal i mitten. Den omges av barken 
och ytterst finns kutikulan.  
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v. 47

v. 48

Gustav Adolfsdagen Fars dagMårtensafton

Bioresursdagar, gy Bioresursdagar, gy

Alla helgons dag

1

Spåra boven!
Hårstrån kan användas i brotts
utredningar för att undersöka DNA 
men det finns också skillnader som 
syns i ljusmikroskop. 

• Samla in hårstrån från människor 
och från olika djur. Kan du skilja 
djurhår från människohår? 

• Titta på mänskliga hårstrån från 
ögonbryn och jämför med huvud-
håret. Hur skiljer de sig åt?

• Undersök hårstrån från människor  
med olika hårtyp och jämför färg 
och tjocklek. Kan man se skillnad?

Jämför bilderna på hårstrån från 
människa och katt nedan:

1. Människa: hårrot
2. Människa: hårstrå med oregelbunden inre märg.
3. Katt: den fransiga hårroten är typisk för en katt. 
4. Katt: två olika hårstrån, nederst med stor, mörk 
och jämntjock märg. 

Referenser till undersökningar av hårstrån finns på 
Bioresurs hemsida i anslutning till detta nummer.

3

4

1

2

Tips! Titta på hårstrån 
från människor och 
djur i ljusmikroskop.
Foto: pixabay.com

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

30 31   1   2   3   4   5 

13 14  15 16 17 18 19 

20 21 22  23 24 25 26 

27  28 29 30   1   2   3   

  6   7   8   9 10 11 12 

  Allhelgonadagen Tobias    Hubert, Hugo Sverker Eugen, Eugenia 

Gustav Adolf Ingegerd, Ingela Vendela Teodor, Teodora Martin, Martina Mårten Konrad, Kurt 

Krister, Kristian Emil, Emilia Leopold Vibeke, Viveka Naemi, Naima Lillemor, Moa Elisabet, Lisbeth 

Marina, Pontus Helga, Olga Cecilia, Sissela Klemens Gudrun, Rune Katarina, Katja Linus   

Asta, Astrid Malte  Sune Anders, Andreas    
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pingviner hela tiden utför små vågrörelser då alla 
pingviner förflyttar sig cirka 5–10 cm. Hanarna ru-
var äggen genom att värma dem på sina fötter, och 
därför kan de bara ta små försiktiga steg. Klungan 
rör på sig för att de pingviner som står i ytter
kanten ska få en chans att komma in i mitten och 
få ta del av värmen, annars skulle de pingviner som 
står i ytterkanten dö av kylan. Pingvinerna står så 
tätt att det är omöjligt för en individ att flytta sig 
på egen hand och därför måste hela klungan röra 
sig simultant. På detta vis står hanarna i månader 
utan möjlighet att äta, och de förlorar en stor del 
av sin vikt under denna tid. Honorna som har varit 
iväg för att äta upp sig i havet, kommer tillbaka 
ungefär när äggen kläcks. Då är det dags för hanar-
na att vandra den långa och mödosamma vägen 
till kusten för att finna mat.

Tillsammans håller de värmen
Kejsarpingviner (Aptenodytes forsteri) på Antarktis kämpar 
verkligen mot alla odds. I extrem vind och kyla och långa pe-
rioder utan mat måste de inte bara själva överleva det kalla 
klimatet, utan även se till att den nykläckta ungen får mat och 
håller sig varm. Kejsarpingvinens fysiologiska och beteendemäs-
siga anpassningar gör det möjligt för den att leva på Antarktis.

Pingviner har en kompakt kroppsform och små extremiteter 
för att avge så lite värme som möjligt. De har ett yttre lager av 
fjädrar som täcker varandra och skapar ett vind och vattentätt 
skydd på land och där under finns ett späcklager som isolerar. 
Pingviners skydd mot avkylning är så effektivt att de faktiskt 
kan bli överhettade en solig dag. 

I vattnet är det framförallt fettlagret som isolerar och håller vär-
men. Från fjädrarna rinner sedan vatten snabbt av när pingvinen 
tar sig upp på land. Fjädrarna är korta och har ett mer dunigt 
utseende längst in på fjädern som värmer närmast kroppen. När 
det är kallt kan pingvinen resa på fjädrarna för att skapa ett skyd-
dande luftlager som ger lite mer isolering runt kroppen.

Pingvinens vingar och fötter är utstickande kroppsdelar som 
snabbt kan bli kalla. Därför ligger musklerna i fötter och vingar 
djupt inne i kroppen och istället är det framförallt senor som 
finns i de yttre delarna. Eftersom blodet inte behöver cirkulera 
ytligt minskar risken för avkylning. 

Pingvinen skyddar sig även mot avkylning genom att hålla 
sina vingar tätt emot kroppen, vilket minskar storleken på den 
kroppsyta som är i kontakt med den omgivande luften. Den 
står även och gungar på hälarna för att undvika stor markkon-
takt, då snö och is kyler snabbt. Pingvinen håller balansen med 
hjälp av sina stjärtfjädrar, som likt fötterna inte har några ytliga 
blodkärl. Varma dagar kan blodflödet öka genom ytliga delar av 
kroppen och på så vis kan den vid behov kylas ner. 

Tillsammans i stora klungor
Kejsarpingviner som häckar på Antarktis har inget eget bo eller 
revir där de ruvar sina ägg. Istället bildar de klungor för att hålla 
sig varma. Observationer av pingviner har visat att en klunga av 

Fjädrar är unika hos fåglar och kan ha fler funktioner än att värma eller 
kyla kroppen. Hos pingvinerna är fjädrarna på vingarna platta och kom-
pakta och hjälper djuret att simma. På pingvinens mage finns mjuka 
fjädrar som hjälper fågeln att glida fram på snö och is istället för att gå!
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December 2017

4:e advent

Vintersolståndet

Värnlösa barns dag Nyårsafton

v. 48

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52

3:e advent

2:a advent

Luciadagen

Annandag jul

Julafton 

Juldagen

Nobeldagen

Drottningens 
födelsedag

1:a advent

Pingviners anpassning
En övning för yngre elever som vi-
sar på hur effektivt ett skyddande 
späcklager kan vara är att fylla en 
skål med iskallt vatten (och isbitar) 
och stoppa ner händerna. Ganska 
snart blir smärtan olidlig och de be-
höver ta upp händerna igen. Jämför 
sedan den tid eleverna klarade med 
ett nytt försök där de först får sätta 
på sig ett par tunna plasthandskar 
(eller en tunn plastpåse) och knyta 
handen. Hela den knutna handen 
smörjs sedan in med ett tjockt la-
ger fett, till exempel kokosfett eller 
smör, innan den stoppas ner i det 
kalla vattnet igen. Diskutera och 
jämför med djurens späcklager!

Äldre elever kan själva få planera, 
utföra och utvärdera ett eller flera 
experiment där de undersöker och 
visar på någon fysiologisk och/eller 
beteendemässig anpassning hos ping-
viner, som påverkar hur väl de håller 
värmen. Material som kan behövas 
under denna öppna laboration är 
plastflaskor med kork, gummiband, 
papperhanddukar och termometer. 
Eleverna behöver läsa på om ping-
viner innan försöket startar och om 
eleverna har tid kan de fundera på 
ytterligare material som kan finnas 
hemma eller i skolan.

Ett roligt 
experiment om 
isolering beskrivs 
i spalten till 
höger.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
 Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia 

Barbara, Barbro Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia Anna Malena, Malin 

Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten Gottfrid Assar Stig  

Abraham Isak  Israel, Moses Tomas Natanael, Jonatan Adam Eva  

Juldagen  Stefan, Staffan  Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester 

27 28 29 30   1   2   3      
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  4   5   6   7   8   9 10 
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Päls med många funktioner
Päls kan ha olika utseende och färg beroende på vilken funk-
tion den har. Pälsen isolerar, skyddar, kamoflerar och signalerar! 
Exempel på olika anpassningar med avseende på djurens päls 
finns det gott om och dessa kan vara ett underlag för att disku-
tera både djurens miljö och hur de har utvecklats evolutionärt.

Ger värme
Päls kan ge värme genom att bilda ett isolerande täcke runt 
djuret. Pälsen i sig ger egentligen inte ett värmande skydd, utan 
det är luftlagret mellan hårstråna som värms upp och isolerar. 
Vid extrem kyla kan djuret resa på hårstråna för att få ett något 
tjockare lager av luft som isolerar ännu mer. För djur som lever 
delvis i vatten och i ett kallt klimat är det viktigt att pälsen är 
vattenavstötande, som hos en isbjörn eller säl, för att inte kyla 
ner djuret när det kommer upp på land igen. 

Ger kyla
Pälsen kan även ha motsatt effekt och förhindra uppvärmning 
och skydda mot solens UVstrålar. Kamelen har till exempel 
ett tjockare pälslager på ryggen för att förhindra uppvärmning 
och kortare päls på sidorna, som gör att värme avges lättare 
därifrån. 

Ger skydd
En päls kan också fungera som kamouflage och göra att djuret 
smälter in i bakgrunden. Skogsharens päls byts ut mot en vin-
terpäls när omgivningen är vit av snö. Vinterpälsen är inte bara 
vit utan även tjockare för att isolera bättre på vintern. Hos igel-
kottar och piggsvin har en del av pälsen omvandlats till taggar. 

Ger signaler
Pälsen kan även kommunicera ett känslotillstånd. Ett djur som 
reser ragg visar på ilska i en hotfull situation. En annan form av 
signal som kan skrämma bort ett rovdjur är starka färger, så kall-
lade aposomatiska signaler, som humlans svarta och gula ränder.
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Många unga individer har ett visst mönster eller en viss färg för att inte 
upptäckas, som exempelvis rådjurskidet.. Sälens ungar, kutar, föds med en 
vit, tjock och ullig päls som de tappar efter några veckor (se bild till höger).
Foto: Wikimedia Commons



Januari 2018

Trettondedag jul

Konungens namnsdag

Nyårsdagen Trettondagsafton

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

Visste du att...
... renen har en päls som är tät och 
krusig där hårstråna är ihåliga, vilket 
förbättrar isoleringen ytterligare?

...den tvåtåiga sengångaren, som 
hänger upp och ner i träden, har 
pälsen riktad åt ”fel” håll, alltså från 
magen mot ryggen, för att vattnet 
lättare ska rinna av?

...många vattenlevande däggdjur har 
en kort päls, som sälar, eller saknar 
päls helt, som valar? Med en blöt 
päls förloras den värmeisolerande 
effekten och utan päls är vatten-
motståndet mindre. Dessa djur har 
istället ett späcklager som hjälper 
dem att hålla värmen. Uttrar saknar 
dock detta späcklager men har en 
extremt tät päls som är vattenav-
stötande och värmer. Uttrar kan ha 
runt 1 000 hårstrån per mm2.

...till exempel noshörningar och ele-
fanter har en mycket gles päls? Det 
gör att de lättare kan avge värme, 
men de saknar den värmeisolerande 
effekten.

Övning 
På vår hemsida i anslutning till detta 
nummer finns en övning med bilder, 
som kan skrivas ut och användas för 
att diskutera pälsens olika funktioner.

Morrhåren är 
omvandlade hår-
strån som ofta är 
långa och styva 
och kopplade till 
många nervceller.
Foto: pixabay.com

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
Nyårsdagen   Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, August, Augusta 

Erland Gunder, Gunnar Sigbritt, Sigurd Jan, Jannike Frideborg, Fridolf Knut Felix, Felicia 

Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur Henrik Fabian, Sebastian Agnes, Agneta 

Vincent, Viktor Frej, Freja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla  

Diana Gunhild, Gunilla Ivar, Joar     
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Varm om fötterna?
På vintern kan man se fåglar stå på en istäckt sjö utan att de 
verkar frysa. Dun och fjädrar hjälper dem att hålla värmen och 
ger skydd mot ruskväder, samtidigt som fjädrarnas konstruktion 
gör att de kan flyga. Men fötterna täcks inte av värmande fjäd-
rar och dun – så hur håller de fötterna varma?

Sanningen är att de inte håller fötterna varma. Hos jämnvar-
ma djur är det framför allt huvud och bål som håller en jämn 
temperatur, medan temperaturen kan variera i fötter, ben och 
armar. Fåglarnas ben och fötter består av keratin, senor och ske-
lett som tål att bli kalla, medan värmen i de inre organen, hjär-
nan och musklerna bevaras av skyddade dun och fjädrar.

Hålla värmen
Fåglar har ett värmeväxlingssystem inbyggt i benen som bygger 
på att blodet i artärer och vener ligger alldeles intill varandra 
och att blodet i dessa kärl flyter motströms. Det varma blodet 
i artärerna från kroppens inre kyls ner när det når fötterna och 
värms upp när det passerar genom venerna på sin väg tillbaka 
till kroppens inre. Djur som är aktiva på vintern kan därmed 
vara ute och röra sig trots att temperaturen kanske närmar sig 
-30 °C. Då kan trampdynorna vara cirka 0 °C medan kroppens 
inre fortfarande håller normaltemperatur. Det är ett bra sätt att 
behålla värmen i de livsviktiga inre organen. System med vär-
meväxling finns förutom hos fåglar även i extremiteterna hos 
de flesta däggdjur, till exempel i valars fenor. Liknande system 
finns också i många djurs näsor – men då är det in och utand-
ningsluftens temperatur som påverkas. 

Kyla av sig
Men det kan också bli så varmt att kroppen behöver kylas av. 
Det kan ske på flera sätt. När det är varmt passerar blodet i 
större utsträckning genom de ytliga venerna. På den tecknade 
bilden till höger finns inte de ytligt liggande blodkärlen utri-
tade, men titta på din egen underarm så syns de. Även kapil-
lärerna i huden vidgas vilket gör så att det varma blodet kyls av. 
När vi svettas och svetten avdunstar tas dessutom värme från 
huden som därmed avkyls.

Fötter, fenor, labbar, tassar
Vem behöver så mycket päls un-
der tassarna som på bilden till 
höger? Isbjörnen måste klara att 
röra sig på snö och is utan att för-
frysa fötterna och då är det bra att ha 
päls på fotsulan. 

Vi har sammanställt en övning där elever kan 
jämföra bilder på fötter från olika djur och 

fundera på var djuren lever 
och varför fötterna ser ut 
som de gör. Övningen lig-
ger i anslutning till det här 
numret av Bilagan.

I det inre av människans arm finns 
också värmeväxling. Det varma, 
arteriella blodet på väg ut till han-
den omsluts av kärl med venöst 

blod. Handen kan därför kylas 
av utan att temperaturen i 

kroppens inre påverkas.  
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Även fiskar kan ha 
värmeväxling
Man trodde länge att alla 
fiskar var växelvarma, det 
vill säga att kroppstemperatu-
ren anpassas efter omgivningens 
temperatur. Nu vet man att många 
snabbsimmande fiskar som tonfisk och svärdfisk har 
varmare muskler och hjärna än omgivande vävnader. Man 
har också mätt temperaturen på den djuphavslevande fisken 
glansfisken (Lampris guttatus) och upptäckt att den är flera 
grader varmare än det omgivande kalla vattnet. Värmen al-
stras när fisken simmar med bröstfenorna och bevaras av ett 
isolerande fettlager och värmeväxling i gälarna. Glansfiskens 
högre kroppstemperatur gör att den simmar snabbare än 
många andra i sin jakt på fisk, bläckfisk och kräftdjur.
Läs mer på svt.se, sök på ”Första varmblodiga fisken funnen”, eller på 
www.sciencemag.org, sök på ”Scientists discover first warm-bodied fish”.

varmt
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Februari 2018

v. 5

v. 6

v. 7

v. 8

v. 9

Alla hjärtans dagFettisdagen

Biologiolympiaden, prov 1

Kolla fjä-
dern

Fågelns fjädrar ser olika ut. 
Längst in mot kroppen sitter 
dunet. Det är ofta små fjädrar 
som ser fluffiga ut. De yttre fjäd-
rarna har en spole där det sitter fan-
strålar som pekar uppåt. På fanstrå-
larna finns bistrålar med hakar som 
håller ihop fanstrålarna. Förutom 
det skyddas fjädrarna av ett fettlager 
som fågeln smörjer vingarna med 
och som kommer från en körtel vid 
gumpen. 

När man håller i en fjäder och drar 
försiktigt i fenstrålarna så brister 
de plötsligt isär. Det är som när en 
dragkedja i jackan går sönder. Titta 
på fjädrar i en stereolupp. Då ser 
man tydligt de små hullingarna på 
bistrålarna som håller ihop fanstrå-
larna.  

Kolla fjädern
Fågelns fjädrar ser olika 
ut. Längst in mot krop-
pen sitter dunet. Det är små 
fjädrar som ser fluffiga ut. De 
yttre fjädrarna har en spole med 
fanstrålar. På fanstrålarna finns bi-
strålar med hakar som håller ihop 
fanstrålarna (se bilden nedan och il-
lustrationerna uppe till vänster). Få-
geln smörjer fjädrarna med fett som 
kommer från en körtel vid gumpen, 
vilket bidrar till att fjäderdräkten iso-
lerar från regn och kyla.

Titta på fjädrar och dun i stereo lupp. Låt eleverna 
fundera på hur de är konstruerade för att flyga 
med och för att isolera från kyla och regn. 

När man håller i en fjäder och drar försiktigt 
i fanstrålarna så brister de plötsligt isär. Det 
är som när en dragkedja i jackan går sönder. I 
stereo mikroskop ser man tydligt de små hulling-
arna på bistrålarna som håller ihop fanstrålarna.  

Hakarna gör så att 
bistrålarna hakar i 
varandra.

Fjäder från 
nötskrika

spole

fanstrålar

bistrålar hakar på bistrålarna

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
   Max, Maximillian Kyndelsmässodagen  Disa, Hjördis Ansgar, Anselm 

Agata, Agda  Dorotea, Doris  Rikard, Dick Berta, Bert Fanny, Franciska Iris Yngve, Inge  

Evelina, Evy Agne, Ove  Valentin Sigfrid Julia, Julius Alexandra, Sandra Frida, Fritiof  

Ella, Gabriella Vivianne  Hilding Pia Torsten, Torun Mattias, Mats Sigvard, Sivert  

Torgny, Torkel Lage  Maria   
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Kläder för kyla
Vi människor har olika funktioner som hjälper 
oss att behålla en jämn kroppstemperatur. I den 
del av hjärnan som kallas hypotalamus finns 
nervceller som reagerar på onormalt hög eller låg 
kroppstemperatur. Dessa celler startar processer 
i kroppen för att återställa kroppstemperaturen 
till normala värden. 

Blodkärlen i huden dras ihop för att behålla det 
varma blodet i kroppens inre, ämnesomsättningen 
ökas för att ge mer värme och vi huttrar, vilket inne-
bär att musklerna genererar mer värme. Dessutom 
isolerar underhudsfettet från kyla. Men det räcker 
inte för att klara sig om det är kallt, det krävs också 
bra och isolerande kläder. Att klä sig i flera lager har 
säkert alla hört är mest effektivt för att isolera mot 
kyla, men vilka material ska man välja och varför är 
detta ett bra sätt att stå emot kylan?

Närmast huden bör man ha ett plagg av syntetma-
terial eller ull som släpper ut fukt. Fukten stannar 
annars kvar och kyler ner kroppen. Nästa lager kan 
bestå av ett eller flera plagg med varierande tjocklek, 
som håller kvar den uppvärmda luften, men släpper 
igenom fukt. Det yttersta lagret ska vara vindtätt. I 
kallt klimat har vinden stor betydelse för att sänka 
den upplevda temperaturen. Fingrar och tår har stor 
yta i förhållande till volymen, vilket gör att värme 
avges. Håll därför de yttre kroppsdelarna varma och 
använd mössa eftersom 20 procent av kroppens 
värme kan avges via huvudet om det är kallt ute. 

Kläder för väder
Vad behöver vi kläder till och vilka typer av kläder passar för oli-
ka ändamål? Vi behöver lämpliga kläder för att isolera från kyla, 
skydda från regn eller stark solstrålning och när vi anstränger 
oss behövs det kläder som passar för träning. 

Kläder för träning
Har du någon gång glömt kvar en tröja i träningsbagen under någ-
ra dagar efter du har tränat hårt och sedan känt doften? I en un-
dersökning testade man träningskläder tillverkade i olika material. 
Man fann att det var olika sammansättning på bakteriesamhällen 
som fanns naturligt i armhålan och som växte i textilmaterialet 
som varit i kontakt med armhålan. Utan tvekan var det så att trö-
jor av polyester luktade mer än bomullströjor. Det var bakterier 
av släktet Micrococcus som trivdes särskilt bra på polyesterfibrer, 
men inte växte på bomullsfibrer, som troligen gav lukten. Färsk 
svett luktar knappast något eftersom fettsyrorna i svetten består 
av långa kolkedjor och därför inte är flyktiga. Det är först när bak-
terier, som exempelvis Micrococcus, bryter ner fettsyror och andra 
föreningar i svetten till illaluktande ämnen som det börjar lukta. 

Men det finns även andra aspekter att ta hänsyn till när man väljer 
träningsplagg. När man tränar hårt svettas man också mycket och 
bomullsplagg tar upp fukt vilket gör att man blir våt och kroppen 
avkyls. Syntetplagg transporterar bort fukten från huden och man 
upplever att huden känns torrare än om man använder bomulls-
plagg. Så vad väljer du – att lukta fräscht eller vara behagligt torr?  

Kläder för solskydd
Det räcker inte att stryka på ett tunt lager med solskyddskräm 
för att skydda mot farlig UVstrålning. Det bästa skyddet mot 
skadlig UVstrålning är kläder och att hålla sig i skuggan när sol-
strålningen är som kraftigast mitt på dagen. En Tshirt i bomull 
har en solskyddsfaktor på cirka 10 och ger ett säkrare skydd 
än solskyddsmedel, om man inte lägger på ett tjockt lager och 
smörjer sig ofta. Samtidigt behöver kroppen Dvitamin som 
bildas när kroppen exponeras för solens UVstrålar, men för en 
ljushyad person räcker det med en kort stund i solen sommar-
tid för att tillräcklig mängd Dvitamin ska bildas. 
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SPF 50Skjorta100 % bomull

SPF 10

T-shirt 

100 % bomull

SPF 15Blus 100 % viskos

Solskyddsfaktorn, SPF 
(Sun Protection Factor)

Illustration (beskuren): Solveig Hellmark
Källa: www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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Biologiolympiaden, prov 2

Beräkna din soltid och 
bygg en solvarnare

På Strålsäkerhetsmyndighetens hem-
sida finns bra information om hur 
man skyddar sig mot solens UVstrål-
ning (www.stralsakerhetsmyndighe-
ten.se, Sol och solarier).

Här kan du beräkna Min soltid, 
det vill säga hur länge du kan vara 
i solen utan fara. Beräkningen kan  
antingen göras via dator eller med 
hjälp av en app (se bild nedan). 

Se även Kläder som solskydd och 
Solråd för barn, där det bland annat 
finns en beskrivning för att bygga en  
en enkel solvarnare.

Läs mer

Texten om kläder för träning bygger på följande 
artikel: C. Callewaert et.al.  (November 2014).
Microbial Odor Profile of Polyester and Cotton 
Clothes after a Fitness Session. Applied and Envi-
ronmental Microbiology, 80 (21), s 6611–6619

Foto: Bosse Alenius, Strålsäkerhetsmyndigheten

Foto: www.publicdomainpictures.net
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Viktoria Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund   

Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag  

Emanuel Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester
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Hur beter sig textilier?
Textiliers egenskaper beror bland annat på vilken typ av fibrer de 
består av. Här undersöker vi skillnader mellan cellulosafibrer, pro-
teinfibrer och syntetiska fibrer vid tvätt och när de utsätts för eld.

Mikroplast från fleecetvätt
Lägg en bit färgat fleecetyg, cirka 1 dm2, i en behållare med 
1,5 liter varmt vatten, cirka 40 °C, och handtvätta den i 10 
minuter. Tvättmedel behövs inte. Häll ut ”tvättvattnet” i en 
tratt med filtrerpapper. Hur ser filtrerpappret ut? Ovan till 
höger finns en bild på en tratt med synliga röda rester. Den 
stora bilden visar resterna fotograferade genom ett mikroskop.

Fleece består av den vanligaste syntetfibern; polyester. Svens-
ka miljöinstitutet, IVL, uppskattar att tvätt av syntetiska 
textilier resulterar i att 8–950 ton mikroplaster förs ut med 
avloppsvattnet från svenska hushåll och tvätterier per år.  Av 
detta beräknas 0,2–19 ton nå hav, sjöar och vattendrag.

Läs mer

• Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och 
förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige, Naturvårdsverket 2017

• Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment, 
IVL 2016

Obehandlat tyg med 
fläckar från en smutsig 
cykelkedja, tinade blåbär, 
ketchup och gräs

Fläckat tyg efter 
kokning i 10 
minuter

Fläckat tyg efter 
handtvätt med 
tvättmedel i 10 
minuter
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Exempel på innehåll i tvättmedel
Nonjoniska tensider: ytaktiva ämnen som löser 
upp smuts, speciellt fet smuts. Ytaktiva ämnen 
består av en polär (hydrofil) del och en opolär 
(hydrofob) och dessa kan bilda så kallade mi
celler, där de hydrofoba delarna 
pekar in mot mitten och de hy-
drofila utåt. De hydrofoba svan-
sarna (se bilden) binder till den 
hydrofoba smutsen, som där-
med innesluts i micellerna.

Enzymer: subtilisin (bryter ner protein), amy-
las (bryter ner stärkelse), pektatlyas (mot fläckar 
orsakade av pektininnehållande livsmedel, som 
banan), mannanas (mot fläckar som innehåller 
frukt eller guarkärnmjöl, E410 och E412), cellu-
las (används för att ta bort skadade mikrofibriller 
som kan uppstå på slitna kläder av cellulosa och 
attrahera smuts), lipas (löser fett och verkar även 
vid låga temperaturer, då de nonjoniska tensiderna 
kan behöva denna support för få bort fettfläckar)

Andra ämnen i tvättmedel har bland annat i 
uppgift att minska vattenhårdheten, justera pH
värdet samt motverka att den borttagna smutsen 
fastnar på tvätten igen och att kläder färgar av sig.

Hur väl fastnar och försvinner fläckar?
Klipp ut tygbitar, cirka 1 dm2, av ljusa tyger av olika material, 
minst tre av varje. Fläcka ner dem med olika saker (se förslag 
här till vänster). Hur bra tycks fläcken fästa? Koka en tygbit i 
1,5 liter vatten i 10 minuter, handtvätta en annan i 40 °C med 
tvättmedel (samma vattenmängd och tid) och spara en tredje 
obehandlad. Finns fler tygbitar kan även andra fläckborttag-
ningsmetoder testas. Vad händer? Resultatet till vänster visar 
till exempel att blåbärsfläckar försvinner vid kokning, att de 
proteinnedbrytande enzymerna i vanligt tvättmedel är skad-
liga för siden samt att det syntetiska tyget blev renast med 
tvättmedel. Ge gärna eleverna möjlighet att själva planera och 
utföra experimentet samt utvärdera resultatet.
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Experiment med eld
Vad händer med olika textilier när de 
brinner? Kan man utifrån lukten gissa 
vilken typ av fibrer det rör sig om? 
Klipp ut små kvadrater av olika tyger, 
där sidorna mäter en halv centimeter. 
Håll dem en och en i en ljuslåga i några 
sekunder. Använd en pincett eller tång 
och genomför experimentet utomhus 
eller i ett dragskåp. Lägg de eldade res-
terna på ett värmetåligt underlag. Hur 
luktar de (lukta försiktigt)?

• Tygmaterial som består av pro-
teinfibrer, som ull och siden, luk-
tar som bränt hår (som består av 
proteiner). 

• Tygmaterial som består av cellu-
losafibrer, som bomull och linne, 
luktar som bränt trä eller papper, 
(som består av cellulosa).

• Syntetiska tygmaterial, som poly-
ester, luktar ”kemikalier”. 

Observera gärna även om tygbitarna 
slocknar direkt när de lämnar lågan 
eller fortsätter brinna/glöda samt 
hur de svalnade resterna känns. Syn-
tetiska tyger bildar till exempel en 
hård plastklump.

Experimentet är en förenklad version av det som 
beskrivs i följande artikel: Robert L. Flachskam Jr. och 
Nancy W. Flachskam (1991). Textile Fiber Identifica-
tion. Journal of Chemical Education, 68(12).

Elda tyg? Läs om ett 
intressant experiment i 
spalten till höger.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
      Harald, Hervor 

Gudmund, Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja 

Otto, Ottilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver 

Patrik, Patricia Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola Amalia, Amelie Anneli, Annika  Allan , Glenn  

Georg, Göran Vega Markus Teresia, Terese Engelbrekt Ture, Tyra Tyko 
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Släng inte gamla kläder!
Idag förbränns en stor del av våra avlagda textilier, bland annat 
eftersom mycket slängs i soporna. Men det finns bättre sätt att 
hantera kläder vi inte längre vill behålla.

– Återanvändning är det bästa ur miljösynpunkt. Genom att 
någon annan tar över de kläder du inte behöver förlängs livet 
för plaggen och behovet av nytillverkning minskar. Under ett 
plaggs livscykel är det nämligen produktionen som kostar mest 
för miljön, säger Åsa Östlund, forskare vid RISE, Research 
Institutes of Sweden, och biträdande programchef för forsk-
ningsprogrammet Mistra Future Fashion, där man studerar hur 
textilhanteringen under ett plaggs livscykel kan utvecklas till 
att påverka miljön minimalt (se mistrafuturefashion.com/sv). 

Om de avlagda kläderna och textilierna inte är i ett sådant skick 
att de kan fungera som avsett kan de fortfarande komma till 
nytta på andra sätt.

– Dels kan materialet användas som exempelvis isolering, dels 
kan det bli ny tråd, via mekanisk eller kemisk återvinning. Me-
kanisk återvinning är minst miljökrävande men i processen 
slits textilfibrerna, vilket inte är ett problem vid kemisk åter-
vinning. Återvinningen av textilavfall från Sverige sker fram-
för allt på återvinningsanläggningar utomlands, i bland annat 
Tyskland och Holland. Men än så länge är det en mycket liten 
andel nyproducerade plagg som består av återvunna textilfibrer 
och dessa är ofta relativt dyra. Det hoppas jag kommer ändras 
framöver, säger hon.

Vart tar dina kläder vägen?
Vad ska man göra med klädesplagg man inte 
längre vill ha kvar? Ge eleverna i uppgift att:

• ta reda på om det finns second hand 
butiker i närheten, som tar emot kläder, 
och vad butikerna gör med vinsten samt 
med kläder som inte säljs.

• ge exempel på några återvinningsstationer 
som har behållare för kläder och ange vilka 
som ansvarar för dessa.

• ta reda på var den närmaste återvinnings-
centralen finns och hur textilier som läm-
nas in där hanteras. Insamling av textilav-
fall omfattas av avfallslagstiftningen men 
inte insamling för återanvändning. 

• undersöka om det finns klädbibliotek/ 
klädotek i närheten, som tar emot kläder.

• leta efter lokala loppmarknader där man 
kan skänka eller sälja begagnade kläder. 

• ge exempel på några internetsajter där man 
kan skänka eller sälja begagnade kläder.

• undersöka om det finns klädbutiker i när-
heten där man kan lämna avlagda kläder 
och fråga vad som händer med textilierna. 

• undersöka om det arrangeras klädbytar-
dagar i närheten. Naturskyddsföreningen 
anordnar till exempel årligen en klädby-
tardag på flera orter i Sverige.

Gör en livscykelanalys
Idag strävar många forskare inom textilhantering efter 
att på olika sätt bidra till att möjliggöra en cirkulär 
process, ett slutet kretslopp där uttjänta textiler an-
vänds för att skapa nya produkter. Låt eleverna försö-
ka komma på och göra en lista av allt i ett klädesplaggs 
livscykel som påverkar miljön – från exempelvis odling 
av bomull, framställning av textilfibrer, tillverkning av 
tyg, färgning och så vidare, inklusive alla transporter, 
tills plagget inte längre går att använda. Hur påverkas 
miljön vid varje steg? Vad kan göras för att minska 
dessa miljöavtryck? Hur kan vi gå tillväga för att skapa 
ett cirkulärt förlopp? (Se även spalten nedan, där vi 
tipsar om en avhandling och fler övningar.)  

Läs mer
• Textilåtervinning – Tekniska möjligheter och utmaningar, Naturvårdsverket 2015 
• Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag, Natur-

vårdsverket 2016
• Exports of Nordic used textiles: Fate, benefits and impacts, Nordiska minis-

terrådet 2016 

• Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön, Kemikaliein-
spektionen 2015

• Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall – En kartläggning av mäng-
der och typ av kläder, hemtextilier och skor,  SMED (Svenska MiljöEmissions-
Data) 2016

Avfallstrappan visar att man i första hand 
ska förhindra att textilavfall uppstår och i 
sista hand slänga det på en soptipp. 
Illustration: Statistiska centralbyrån
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Kristi Himmelsfärdsdag

PingstdagenPingstafton

Annandag pingst

Avhandling om kläder
Forskaren Sandra Roos, verksam vid 
Swerea, har bedömt kläders miljöpå-
verkan utifrån ett livscykelperspektiv 
och disputerade vid Chalmers teknis-
ka högskola i januari. Se diagrammet 
nedan och avhandlingen ”Advancing 
life cycle assessment of textile pro-
ducts to include textile chemicals – 
inventory data and toxicity impact as-
sessment”. Forskningen finaniserades 
främst inom Mistra Future Fashion.

Övningar
Elevhäftet ”Förebygg avfall” och lä-
rarhandledningen ”Förebygg avfall 
– En idékatalog för natur/teknik-
undervisning med fyra teman om 
avfallsförebyggande” har getts ut av 
Nordiska ministerrådet och finns på 
norden.divaportal.org. 

Övningarna ”Följ Tshirten”, för 
årskurs 7–9, ”Pryldetektiverna”, för 
årskurs F–6” samt ”Återvinna och 
återanvända”, för årskurs F–3, finns 
på www.naturskyddsforeningen.se. 
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ligheterna att utveckla 
textilfibrer som binder 
metangas, i syfte att 
minska växthuseffekten. Idag pra-
tar vi om att minimera ett plaggs 
miljöpåverkan under dess livscykel men imorgon 
förhoppningsvis om att maximera miljönyttan!

Framtidens kläder
Dagens textilhantering är inte hållbar men vad kan förändras?  
Här ges några exempel på den forskning som pågår.

Adrian Zethraeus är verksam vid Textilhögskolan i Borås, som 
projektledare för Re:textile (se retextile.se).

– Det övergripande målet med projektet är att öka textilpro-
dukters livslängd och få ner mängden nya plagg som köps. Vi 
studerar till exempel hur kläder kan designas för att möjlig
göra återanvändning i flera steg och hur klädföretagen kan tjäna 
pengar på annat än att sälja nya kläder, till exempel genom att 
erbjuda tjänster som uppdatering eller lagning av gamla plagg. 
Vi undersöker även hur man kan skapa ekonomiskt hållbara för-
utsättningar för att syssla med redesign, det vill säga att förlänga 
livet på kasserade plagg genom att göra om dem, säger han. 

När det gäller textilmaterial tror han att vi bland annat kom-
mer att få se fler regenatfibrer framöver, det vill säga textilfibrer 
som framställs genom att omvandla naturliga råvaror, som trä 
och mjölk, med hjälp av kemikalier. 

– Något spännande som är på gång är även produkter som en-
kelt kan tas upp i ett naturligt kretslopp när de är förbrukade, 
till exempel kläder tillverkade av papper som kan slängas på 
komposten efter några timmars användning. Som för alla tex-
tilier är det dock viktigt att tillverkningen av såväl nedbrytbara 
material som regenatfibrer påverkar miljön så lite som möjligt, 
annars överskuggas lätt eventuella miljövinster i övriga led. 
Lyocell är ett bra exempel på en regenatfiber av cellulosa som 
framställs på ett skonsamt sätt för miljön, säger han.

Idag är det svårt för en konsument att avgöra hur ett visst plagg 
påverkar miljön. Kläder som innehåller både bomull och poly-
ester är till exempel svårare att återvinna men håller längre än 
rena bomullsplagg. Men inom några år tror Adrian Zethraeus att 
alla nya kläder kommer att vara märkta med en klassificering, i 
stil med den som används på vitvaror och tvapparater. Så att det 
är möjligt för alla att se hur skadligt ett visst plagg är för miljön.  

– Men det förekommer också forskning på så kallade miljöposi-
tiva material. Till exempel har man använt plast som ansamlats 
i haven för att göra textilfibrer och man undersöker även möj-

Hur var det förr?
Låt elever intervjua äldre personer om vil-
ka kläder de bar som unga. Vilka material 
var vanligast och hur framställdes de? Hur 
många plagg hade man och hur länge an-
vändes varje plagg? Hur ofta köpte man nya 
kläder och var? Var och hur hade kläderna 
tillverkats? Vad gjorde man med kläder som 
var trasiga eller för små?

Hur blir det sedan?
Låt elever spekulera och fantisera om vilka klä-
der vi kommer bära i framtiden. Vilka textil
material kommer man att använda och hur 
kommer de att framställas? Hur många plagg 
kommer vi ha per person och hur länge kom-
mer varje plagg användas? Hur ofta kommer 
man att köpa nya kläder? Var och hur kommer 
de att tillverkas? Vad kommer att hända med 
kläder man inte längre vill behålla?

Smart Textiles är en innovationsmiljö där ett 
flertal parter, bland annat Textilhögskolan i 
Borås, samarbetar i syfte att ta fram textila 
innovationer som gynnar industri, sjukvård 
och miljö på olika sätt. Projektet med metan-
gas, som nämns ovan, är ett av många spän-
nande exempel. Läs mer på smarttextiles.se.

Trä från gran kan användas för att tillverka 
regenatfibrer men här är det kottarna som kom-
mit till användning vid skotillverkning istället.

Ska du på en extra fin tillställning eller en maskerad och vill bära ett plagg som du 
troligtvis aldrig kommer att få tillfälle att använda igen? I framtiden kanske du i så fall 
väljer ett plagg av nedbrytbart papper som du kan lägga i komposten dagen därpå. 

Under 2016 skapade gymnasieelever på Lundellska skolan i Uppsala konstverken 
på bilden och många fler av kasserade böcker från skolans bibliotek, tidningspapper 
och tapetklister. Projektet hade sin utgångspunkt i återbruk och hållbar utveckling och 
leddes av bildläraren Carina Lebhamre. 
Foto: Sofie Sjöström
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Döparens dag

Det italienska före-
taget Orange Fiber 
framställer textilier 
av citrusrester från 
juiceindustrin.
Foto: pixabay.com

Prenumerera på Bi-lagan!
Bilagan kommer ut tre gånger per 
år och riktar sig till alla som arbe-
tar med uteverksamhet, naturori-
enterande ämnen och biologi, från 
förskola till gymnasium/vuxenut-
bildning. Årets första och sista num-
mer, som kommer ut i mars respek-
tive december, är en vanlig tidning 
men nummer två, som kommer ut 
i augusti, är en läsårskalender – som 
denna. Att prenumerera på Bilagan 
kostar ingenting och du anmäler dig 
enklast via ett formulär på vår hem-
sida, www.bioresurs.uu.se. Där kan 
du även välja om du vill få alla tre 
tidningarna per år eller endast ka-
lendern. Att prenumerera på en e
postvariant är också möjligt. Då får 
du ett mejl med en länk till en pdf 
när en ny tidning kommer ut.

Är det något speciellt du skulle vil-
ja läsa om i Bilagan? Mejla oss på 
info@bioresurs.uu.se!

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
    Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar  

Solbritt,Solveig Bo  Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, Majvor Börje, Birger Boris, Svante 

Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald 

Björn, Bjarne Germund, Görel  Linda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes   

David, Salomon Rakel, Lea Selma, Fingal Leo Peter, Petra Elof, Leif

28 29 30 31   1   2   3 

11 12 13  14 15 16 17 

18 19 20 21  22 23 24 

25 26  27 28 29 30   1   

  4   5   6   7   8   9 10 



Välkommen att 
vara med på NO-
biennalen 9–10 
oktober 2017 i 
Göteborg! 

Konferensen är för 
dig som undervisar 
i F–9. Det blir två 
dagar med massor 
av inspiration gäl-
lande undervisning 
i na tur  vetenskap. 

Lyssna på intressanta föreläsningar, prova nya 
experiment och idéer, besök utställningar och 
diskutera undervisningsidéer och erfarenheter 
med kolleger. Programmet berör ämnesområ-
den inom biologi, fysik och kemi med koppling 
till ämnesdidaktik, och handlar bland annat om:

• Den svåra konsten att leva

• Hästar och fysik

• Skarpa uppdrag i skolan

• Naturvetenskap i barnböcker

• Rollspel och övningar i genteknik

• Systematiska undersökningar av NV-fenomen

• Lever spenaten?

• Programmering

För info, program och anmälan, se www.biore-
surs.uu.se eller nobiennaler.se.

NO-biennalen genomförs i samarbete mellan Bioresurs 
och Göteborgs universitet med stöd av Skolverket. Biore-
surs, Kemilärarnas Resurscentrum och Nationell resurs-
centrum för fysik samverkar kring genomförandet av de 
tre NO-biennalerna under 2017.

B
Porto betalt

Sverige

Avsändare:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2017 • www.bioresurs.uu.se

Det är vi som jobbar på 
Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Kerstin Westberg
Inriktning gymnasium och
grundskola 7–9
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan, 
annonsansvarig
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Ida Solum
Utvecklar Bioresurs hemsida
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Tidningen Bi-lagan
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik. Tidningen utkommer med tre 
nummer per år och riktar sig till alla som arbetar 
med uteverksamhet, naturorienterande ämnen och 
biologi, från förskola till gymnasium/vuxenutbildning.

Ansvarig utgivare: Britt-Marie Lidesten
Foto: redaktionen (om inget annat anges)
Foto framsida: Lisa Reimegård 
Upplaga: 20 000 ex
Tryck: TMG Tabergs AB

Produktionen av tidningen är Svanen- och FSC-märkt.

Lars Erik Lindell
Webbansvarig
lars-erik.lindell@slu.se
018-67 22 91

Bioresursdagar 13–14/11
Programmet för höstens Bioresursdagar är i 
skrivande stund inte bestämt men som van-
ligt kommer kursdagarna att fyllas med före-
läsningar, laborationer, övningar och diskus-
sioner. Anmälningsformuläret läggs ut på vår 
hemsida den 20 augusti. 

Utmaningen 2017–18
Temat för Utmaningen, som riktar sig till för-
skolan och F–6 i grundskolan, presenteras i 
ett kommande nummer.   

Bioresurs webb 
Här hittar du undervisningsidéer, länkar, 
information om säkerhet vid laborationer 
med mera. Bevaka även Bioresurs hemsida 
för anmälan till EUSO och IBO, samt till 
kurser och konferenser.

Vi är på väg att lansera en ny uppdaterad ver-
sion av vår webbsida och räknar med att den 
kommer att bli klar under hösten 2017. 

Bioresurs på Facebook
Vår Facebook-sida har i stort sett ersatt de 
nyhetsbrev vi tidigare skickade ut. Här skri-
ver vi bland annat om biologinyheter, under-
visningsidéer och kurser. Välkomna att bidra 
med egna idéer och frågor! Se Nationellt 
Resurscentrum Biologi Bioteknik.

NO-biennal i Göteborg 9-10 oktober 2017
för dig som undervisar i gr F-9

Föreläsningar
Workshops 

Utställningar

Program och anmälan: 

nobiennaler.se

NO-biennal i Göteborg 9–10/10

Bioresurs 
önskar alla en 
bra start på 
höst terminen!

Sexfläckig 

bastardsvärmare 


