
Nätverksträff 220322 
Tångträff – allt du inte redan 
visste om alger, tång och lite till 



Instruktioner

Gå in på sidan med samma 
nummer som din grupp.

Presentera er för varandra. 
Skriv gärna ert namn i rutan. 

Utse en sekreterare som ansvarar 
för att anteckna, även om alla kan 
skriva på sidan.

Summera det viktigaste i sista 
rutan.

Gruppdiskussioner
– nu snackar vi om 
pedagogik kring alger 
och tång



1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.

1

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra.

Finns olika pedagogiska laborationer att använda för skolklasser

Havsutsikt nr. 1 2021 - nummer om alger och tång
https://www.havet.nu/havsutsikt/nummer/HU20211

Plocka tång och strandväxter recept och tillagning - Linnéa 
Sjögren och Karolina Martinson.
https://catxalot.se/store/product/bok-plocka-t%C3%A5ng-strandv
%C3%A4xter

Tång som matvara - https://catxalot.se/

Att äta kaveldun? Rötterna, märgen. Kokas sent på hösten när 
när näringen gått ner i rötterna Hör inte till alger men till vatten!

Ett projekt om att odla blåstång
http://byalagetpakivik.se/havskolonilott/

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång
Erfarenheter? Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Det här vill vi veta mer om:

Indikatorer på huruvida det går att äta 
alger i ett område eller inte?

Indikatorarter? 

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!

Namn:
LEONOR, KAJSA, JOHN, 
BJÖRN och FRIDA

https://www.havet.nu/havsutsikt/nummer/HU20211
https://catxalot.se/store/product/bok-plocka-t%C3%A5ng-strandv%C3%A4xter
https://catxalot.se/store/product/bok-plocka-t%C3%A5ng-strandv%C3%A4xter
http://byalagetpakivik.se/havskolonilott/


1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.
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Namn:
Karin Bengtsson 
Ida Berg Mikael L
Britt-Marie
Lena

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra.

Blåstång - olika årstider ger olika djur, samla djur i vannor, 
flytblåsor, vid kokning ger den illgrön färg, lätt att få tag på

Rödalger - vid kokning ger också grön färg

Rödslick och grönslick - ger fina algtavlor

Pressa alger – herbarium

Äta alger (tarmalger, havssallat främst)

Efter exkursion gör ett eget digitalt herbarium att ta med hem. 
Inklusive det man gjort/gått igenom under exkursionen.

“Varning” glöm inte kvar alger över helgen! De håller inte så 
länge

Spara alger fuktigt och kallt - inget vatten (då ruttnar de inte)!

Mikroskopera - vackert att se dem i närbild! 

Skicka foto i efterhand som ett kom-ihåg.

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång
Erfarenheter? Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Ostron får inte plockas på 
Västkusten.
Annars får man plocka övrigt.

“Ta bara det du kan hålla i din egen 
hand”

När det gäller blåstång - lämna kvar 
lite av fästskivan för återväxt.

En del kransalger kan vara rödlistade i 
Bottenhavet till exempel.

Det här vill vi veta mer om:

Hur påverkar klimatförändringen alger? 
Kopplingen till högre temperaturer?

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!



1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.

3

Namn: Alexander 
Cammaroto, Hans Lindqwist, 
Louise Bergqvist, Marie 
Lenngren

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra.

Blåstång
- stor utbredning
- många känner till den
- finns året om

Sågtång
- tillgänglig
- finns året om

Det beror på vad som finns tillgängligt. 

Brunalger
- för att kunna trolla med färgen

Gaffeltång
- massa organismer som gömmer sig i den

Nervtång
- väldigt vacker. väcker intresse

Sudare/snärjtång
- roliga att jobba med

Det beror på vad som finns tillgängligt. Väldigt säsongsbaserat 
för många arter alltså är det väldigt enkelt att jobba med de som 
finns året om.

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång

● Kul med tång och arter som finns året om. 
● Sprid mer information om tångens inkludering i allemansrätten
● Sprida mer roliga och bra pedagogiska tips och tricks

Erfarenheter?

Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Ta det som är löst - inte riva av alger

Använda Tångguiden för att den 
beskriver väldigt bra hur man ska 
skörda. 
https://catxalot.se/store/product/t%C3%
A5ngguiden

Plocka upp hela stenar med påväxt 
och därefter lägga tillbaka.

Lite osäkerhet kring allemansrätten 
angående tång. Praxis är att det ingår 
i allemansrätten. 

Bra att sprida att man ska vara 
försiktig med tången. Inte riva av 
fästplatta och så kan tångruskorna  
innehålla mycket djur. 

Det här vill vi veta mer om:

Roliga pedagogiska tips och tricks

Naturvårdsåtgärd som gynnar tång?

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!

https://catxalot.se/store/product/t%C3%A5ngguiden
https://catxalot.se/store/product/t%C3%A5ngguiden


1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.

4

Namn: 
Henrika Hogmalm
Örjan Karlsson
Sussie Söderlundh
Henrika Hogmalm
Eva Axheden

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra.

För att pressa alger – använd tunnare alger.

Tarmalg trevlig att äta och lätt att odla. Finns på de flesta håll.

Koka eller steka brunalger för att se den gröna färgen 
framträda (klorofyll a)

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång
Erfarenheter? Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Plocka till husbehov. 
Inte dra upp hela plantan med 
fastsättningsorgan.

Klippa av översta delen på perenna 
alger.

Det här vill vi veta mer om:

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!



1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.

5

Namn: 
Kristina Svedberg
Markus Nord
Cecilia Wibjörn
Helena Sellering
Sam Peterson
Helene Tengström

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra

Kisslabb (finns dokumenterat på tångbloggen). art: Cladophora. 
Tar cirka en vecka att jämföra. 
https://tangbloggen.com/2016/08/09/vad-ar-val-en-kiss-i-havet/

Hällkar - extrema miljöer med mycket liv! Går att mäta pH, 
salthalt, temperatur m.m. 

Tarmtång 
● lägg i två bägare
● förvara en ljust och en mörkt
● Mät pH efter. 
● I bägaren som förvarats i ljust miljö kommer pH att 

öka.

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång
Erfarenheter? Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Inte förstöra! Att plocka lite är okej. 
Kan bli problem om man skördar för 
mycke exempelvis för försäljning. 

Det här vill vi veta mer om:

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!

https://tangbloggen.com/2016/08/09/vad-ar-val-en-kiss-i-havet/


1. Presentera er för 
varandra.

2. Utse en sekreterare

3. Försök diskutera 
en fråga i taget

4. Gör noteringar från 
diskussionen, hjälp 
gärna sekreteraren.

6

Namn: 
Björn Källström
Henrika Hogmalm

DELTAGARE (frivilligt)

Vilka arter är lämpliga att jobba med? 
Dessa funkar, dessa funkar inte lika bra.

Tarmtång, Ulva intestinalis
● Två glasbägare med havsvatten fulla med tarmtång
● Ställ den ena i mörker och den andra i starkt ljus 

(helst solljus), Efter 30-60 min mät pH värdet i båda 
med digital pH mätare.

● I den i mörker har algerna respirerat och frigjort 
koldioxid som sänker pH

● i ljuset har de fotosyntetiserat och tagit upp koldioxid. 
● Skillnaden i pH är imponerande, typ 6 och 10! 
● Bra för att diskutera hur koldioxid påverkar pH i 

havsvatten och kopplingar kan göras till 
havsförsurning.

Doppa en brunalg i hett vatten (+70°C) så byter den färg från 
brun till grön. De bruna pigmenten försvinner medan klorofyllet 
blir kvar.

Så kan vi arbeta pedagogiskt med alger och tång
Erfarenheter? Hänsyn i fält?

Allemansrätten under ytan? Vad är 
OK och vad inte?

Det här vill vi veta mer om:

Kunskapsluckor

Tre viktiga slutsatser!


