
UPPGIFTER TILL VIRTUELLA 
UTSTÄLLNINGEN FÖRÄNDRING 
I LUFTEN  

Länk till den virtuella utställningen:
https://360.luomus.fi/muutosta-ilmassa/se-index.html

Gymnasium

Utställningen Förändring i luften dyker in i människans 
historia och för dig på en tidsresa från förra istiden till 
nutid. Vårt klimat och vår miljö är i en stor förändring, 
vilket påverkar framtiden för oss alla. Den här 
virtuella utställningen berättar om dessa 
förändringar och orsakerna bakom dem. 

Uppgifterna är grupperade enligt rum och de är riktade 
till gymnasieelever. Du hittar information förutom i den virtuella 
utställningen även i bl.a. pålitliga internetkällor och litteratur.  

Klimatförändringen påverka organismerna på olika sätt. 
Se på arterna omkring dig i utställningen. Vilka två av dessa 
arter gynnas och vilka två arter lider av klimatuppvärmning-
en i Finland? Varför reagera de som de gör?

1.

KLIMATET FÖRÄNDRAS NU & 
ARTERNA REAGERAR REDAN



VÄRLDEN FÖRÄNDRAS STÄNDIGT   
3.

Blåmes och bergfink är fågelarter vars 
utbredningsområde i Finland förändrats 
under de senaste decennierna. Luomus 
har deltagit i fågelatlasundersökningar 
som utreder häckfåglarnas utbredning 
i vårt land samt förändringar i den. Bekanta 
dig med blåmesens och bergfinkens fågelatlasresultat:  

Blåmes och bergfink:
https://www.luomus.fi/sv/blames-bergfink

a) Hur har arternas utbredning förändrats mellan de äldre 
forskningsperioderna (1970–80-talen) och den nyaste 
(2006–2010)?

b) Vad har orsakat dessa förändringar?

2.
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KLIMATET FÖRÄNDRAS NU & 
ARTERNA REAGERAR REDAN

Växthuseffekten betyder att jordens atmosfär håller 
kvar en del av solens strålningsenergi. Utan atmos-
fär skulle livet inte ha utvecklats på jorden och 
temperaturen skulle vara 20–30 °C kallare 
än nu. Ju mera växthusgaser, t.ex. koldioxid, 
det finns i atmosfären desto varmare 
är klimatet. 

a) Se på jordkloten framför dig och läs om 
deras olika skeden. Hur förändrades klimatet 
under karbonperioden och vad orsakade 
förändringen?



BOPLATS

Före skrivkonsten uppfanns överfördes kunskap 
och berättelser muntligt från en generation till 
en annan. Man samlades runt lägerelden för 
att prata och dela med sig av sina erfarenheter. 

a) Vilka färdigheter har varit de viktigaste 
med tanke på överlevnad?

b) Tänk dig att skrivkonsten inte hade 
uppfunnits. Hurdana berättelser skulle 
du vilja berätta vidare? Vad skulle du lära 
följande generation?

5.

b) Hur hör karbonperiodens händelser ihop med den nutida 
klimatförändringen? Du får hjälp av serien bakom länken:

https://www.luomus.fi/sv/klimatserier

KAIKELLA ON AIKANSA 1  & 2 

Man har fått ny information om vad som kan ha orsakat den 
ullhåriga mammutens slutliga utdöende. Luomus intendent 
Laura Arppe ledde forskningen vars syfte var att klargöra ödet 
för de sista ullhåriga mammutarna. Läs artikeln om forsknings-
resultaten bakom länken: 

http://luomus.fi/sv/nyheter/ullhariga-mammutens-utdoende-en-kombination-av-anpassningar-foranderlig-miljo-slumpen

 a) När levde de sista ullhåriga mammutarna och 
med vilka metoder har man forskat kring dem?

 b) Vad kan isotopanalyser avslöja om 
mammutarnas liv?

c) Hur har de sista ullhåriga mammutarna 
möjligtvis dött ut?

4.



FORNTIDA STÄPP

Öppna postern Mängden kött på jordklotet och zooma in på 
den. På vågräta axeln ser du tiden: till vänster 100 000 år se-
dan och till höger nutid. Lodräta axeln visar hur mycket kött i 
kilogram som funnits på jorden under olika tider. 
Köttmängden är uppdelad i tre grupper:

1) stora vilda djur (grönt), 2) människor (blått) och 
3) människans hus- och produktionsdjur (rött)

a) Vilken av dessa tre grupper har varit störst ifråga om 
köttmängd för 100 000 år sedan? Vilken är störst idag?

b) Två stora övergångspunkter finns utmärkta på grafen: 
senaste globala uppvärmningen i slutet av istiden och 
början av industriella revolutionen. Hur har mängden kött 
förändrats efter dessa händelser? Varför har dessa föränd-
ringar skett?

c) Hur hänger dagens köttmängd ihop med klimatföränd-
ringen? Om du vill kan du använda WWF:s köttguide som 
hjälp: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/
kott-och-miljo/

d) Föreställ dig att i stället 
för människan skulle ett 
annat stort däggdjur 
(t.ex. älg, gorilla eller tiger) 
ha ökat i antal. 
Hurdan skulle världen 
då se ut? 

6.

MÄNGDEN KÖTT PÅ JORDKLOTET
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uppvärmningen

Industriella revolu-
tionen börjar

Grafen är bearbetad från artikeln:
Barnosky, A. 2008: Megafauna biomass tradeoff as a driver of Quaternary 
and future extinctions. PNAS. 105(Supplement1): 11543–11548.
(https://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11543)



VÅR KULTUR FÖRÄNDRAS   

I rummet hittar du tre kvinnor 
med sina hundar. Kvinnorna har 
levt under olika tider i Finland. 

Vilken roll har naturen haft 
i kvinnornas liv? Vad har 
hunden betytt för dem? 

7.

Människan har påverkat världen kraftigt redan under stenål-
dern i och med bl.a. mammutjakten. Den följande stora för-
ändringen var inledningen av jordbruket, då människorna
bildade fasta bosättningar. Vi lärde oss att utnyttja fossila 
bränslen, och i och med den industriella revolutionen började 
vi allt kraftigare påverka miljön. Fossila bränslen står för över 
80 % av den energi vi förbrukar idag.

a) Sök efter information om energi-
produktionen i din hemkommun eller någon 
annan kommun i Finland. Från vilka källor produceras 
energi? Vilka av energikällorna är fossila?

b) Fundera på hur människor förflyttar sig mellan olika 
platser. Vilka energikällor utnyttjar färdmedlen?

c) Hur skulle världen se ut om människan aldrig 
hade lärt sig att utnyttja fossila bränslen?

8.

Kuvat/Foton/Photos: SHUTTERSTOCK, lentokone/flygplan/aeroplane: Pavel Chagochkin, 
rahtilaiva/lastbåt/cargo ship: Anneka, öljypumppu/oljepump/oil pump: catalina.m

Kuva/Foto/Photo: Ville Heimala



Ge oss respons om virtuella utställningen och uppgifterna:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109684/lomake.html

HUR GÅR VI VIDARE?

Begrunda hur en persons bakgrund kan påverka hennes 
inställning till klimatförändringen. Föreställ dig själv i följande 
roller: bilmekaniker, riksdagsledamot och jordbrukare. 
Hur påverkar klimatförändringen ditt liv i de olika rollerna?
Förändras klimatförändringens betydelse om du byter roll? 
Hur skulle vi kunna förbättra dialogen mellan 
olika människor i frågor om klimatförändringen? 

9.

Hur vill du att Finland skall se ut år 2100? 
Hur uppnås dina framtidsvisioner?

10.

Kuvat/Foton/Photos: SHUTTERSTOCK, automyyjä/bilförsäljare/car salesperson: Janon Stock, kansanedustaja/
riksdagsledamot/Member of Parliamentp: Aija Lehtonen, maanviljelijä/jordbrukare/farmer: Kirychun Viktar


