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1 Sammanfattning 

Studier visar att dagens elever känner oro inför framtiden och de klimatförändringar vår värld 

utsätts för. Skolverkets nationella kartläggning utav miljöundervisning i skolan visar dock att 

cirka hälften av de tillfrågade gymnasielärarna inte bedriver någon undervisning i ämnet. 

Denna studie beskriver en alternativ modell för undervisning i klimatfrågor. Elever ges genom 

modellering av ekosystem möjlighet att fördjupa sin förståelse kring klimatförändringar i 

samband med exploatering av topp-predatorer. Detta är ett realistiskt problem då en mängd 

studier visar att dagens ekosystem utsätts för en mängd stressfaktorer, med ursprung i 

klimatförändringar, och att exploatering av topp-predatorer kan leda till konsekvenser med 

artutdöende som följd. Modellen som används i undersökningen är en generell Lotka-

Volterra-modell vilken fungerar som analytiskt verktyg. Skolverket betonar matematikens roll 

som ämnesöverskridande verktyg och modellekosystem ger elever möjlighet att använda 

matematiska kunskaper i ett verkligt scenario. I studien undersöks även hur pass stor 

exploatering topp-predatorer kan utsättas för i takt med ökade klimatförändringar. De 

undersökta områdena inbegriper tre- och fyr-artssystem i marina och terrestra miljöer. 

Resultaten visar att exploateringen måste minska i takt med ökade klimatorsakade 

förändringar i samtliga fall, undantag terrestra tre-artsystem som utsätts för förändrade 

interaktionsstyrkor.  

 

Nyckelord: exploatering, klimatförändringar, modellekosystem, trofisk kontroll, trofisk 

obalans, artinteraktioner, miljöundervisning. 

 

1.1 Abstract 

Studies show that today's students are worried about the future and the increasing climate 

change. A survey made by the Swedish National Agency for Education about environmental 

education shows that approximately half of the surveyed secondary school teachers are not 

engaged in teaching in the field. This study describes an alternative model for teaching 

environmental issues. Students are by the modeling of ecosystem given an opportunity to 

deepen their understanding of climate change associated with the exploitation of top 

predators. This is a realistic problem, numerous studies show that today's ecosystems are 

exposed to a variety of stressors, with the origin of climate change, and the exploitation of top 

predators can lead to serious consequences with extinction as a result. The model used in this 

study is a generalized Lotka-Volterra model which works as an analytical tool. The Swedish 

National Agency for Education emphasizes the role of mathematics as interdisciplinary tools 

and model ecosystem gives students the opportunity to use math skills in a real scenario. The 

study also investigated how much exploitation top predators can be exposed to in line with 

increased climate change. The research sites include three-and four-species system of marine 

and terrestrial environments. The results show that the exploitation must be reduced in line 

with increased climate-caused changes in all cases, except terrestrial three-species system 

exposed to changes in interaction strengths. 

 

 

Key words: exploitation, climate change, model ecosystems, trophic control, trophic 

mismatch, species interactions, environmental education. 
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2 Inledning 

 

2.1 Klimatförändringars påverkan på ekosystem 

Studier visar att klimatförändringar har en stor påverkan på arter och ekosystem, både marina 

och terrestra (Gilman et. al 2010; Parmesan 2006; Tylianakis et. al 2008; Yang & Rudolf 

2009). Arters uppvisande av en förändrad fenologi är en av de tydligaste indikatorerna på 

klimatförändringar (Edwards et. al 2004). Förändrad fenologi innebär att det sker en 

förändring, ofta en tidigareläggning, utav arters säsongsbundna livscykler (Parmesan 2006). 

Många arters parningssäsong är synkroniserad att infalla samtidigt som dess resursers 

högsäsong och arter i en näringsväv uppvisar inte nödvändigtvis liknande förändringar i 

fenologi som svar på klimatförändringar. Detta kan resultera i att interaktionerna mellan 

arterna kommer ur fas (Post & Forchhammer 2007; Yang & Rudolf 2009). Fenomenet med 

fasförskjutning av livscykler benämns ofta trofisk obalans (trophic mismatch) och kan ge 

resultatet att de interagerande arterna får en minskad överlevnadsförmåga samt minskad 

förmåga att producera avkommor (Durant et. al 2007).  

  

Topp-predatorer, det vill säga arter på högre trofiska nivåer, har visats ha en ökad känslighet 

för klimatförändringar jämfört med underliggande nivåer (Borrvall & Ebenman 2006; Gilman 

et. al 2010). Anledningen är relativt oklar men en orsak kan vara att arter på högre trofinivåer 

i större grad är beroende av synkronisering med dess underliggande bytespopulationer 

(Edwards et al. 2004). Studier visar även att utdöende av topp-predatorer kan ge följder i form 

av sekundära artutdöenden, vilka har visats infalla i en snabbare takt jämfört med då bortfall 

sker i lägre trofinivåer (Borrvall & Ebenman 2006). Även då topp-predatorpopulationer inte 

drabbas av artutdöende utan endast minskar i storlek kommer underliggande trofinivåer och 

artinteraktioner påverkas. Detta sker främst genom direkt predation och riskeffekter. Direkt 

predation verkar genom predatorns närvaro i dynamik med bytespopulationens storlek medan 

riskeffekter innebär att underliggande trofinivåer påverkas av predatorn genom 

beteendemedierade, indirekta interaktioner. Bytet väger då riskerna med ett visst beteende, 

exempelvis födosök, mot risken att utsättas för en predator (Heithaus et al. 2007). 

 

2.2 Trofisk kontroll 

Trofisk kontroll är ett välstuderat område inom det ekologiska fältet och delade åsikter råder 

kring de mekanismer som styr ekosystem. Top-down-kontroll innebär att näringsvävens 

sammansättning kontrolleras av dess konsumenter och bottom-up-kontroll att begränsningen 

istället beror av vävens resurser (Litzow & Cianelli 2007). Top-down-kontroll anses vara den 

starkare kraften i marina ekosystem på grund av att näringsvävens första konsument 

(herbivorer) avlägsnar en större andel av producenten än vad som är fallet i terrestra miljöer. 

Därmed blir herbivorens påverkan på producenten större i marina ekosystem än i terrestra 

(Shurin et. al 2005). I terrestra ekosystem finns dock även undersökningar som visar att den 

trofiska strukturen i stort påverkas av topp-predatorer och därmed top-down-kontroll. 

Minskning av topp-predatorer kan till exempel leda till en ökning utav den underliggande 

trofinivån, mesopredatorerna, vilket i sin tur kan få följden att mesopredatorernas 

bytespopulation minskar (Elmhagen & Rushton 2007). Litzow och Cianelli (2007) föreslår 

emellertid en modell där den ena typen av kontroll inte nödvändigtvis behöver utesluta den 

andra. Istället kan de två kontrollmekanismerna bottom-up och top-down verka simultant eller 

växelvis dominera och fasövergångar inträffa, vilket innebär att ett ekosystem övergår till ett 

nytt stadium med olik trofisk kontroll (Litzow & Cianelli 2007). 

 

Dagens ekosystem utsätts dock inte bara för stressfaktorer i form av klimatförändringar. 

Överfiske, föroreningar, habitatförstörelse och invaderande arter är vanligt förekommande 
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och skapar tillsammans med klimatförändringar multipla stressfaktorer (Ling et. al 2009).  

Överfiske i marina ekosystem har visats ge stora effekter på stabiliteten och upprätthållandet 

av trofiska näringsvävar (Casini et. al 2009) och det har också visats att marina ekosystem är 

mycket känsliga även för små förändringar i temperatur (Beaugrand 2008). Ekosystem verkar 

ha en viss motståndskraft mot stress men då vissa tröskelvärden passeras är risken för 

”katastrofala skiften”, där hela ekosystem kollapsar, övervägande. Då sådana brytpunkter 

passerats är chansen att ekosystem återhämtas dessutom mycket liten, trots en förbättrad 

livsmiljö (Ling et. al 2009). För att utveckla ett hållbart bevarande av exploaterade resurser är 

det viktigt att förstå dessa stressfaktorer (Casini et. al 2009).  

 

2.3 Miljöundervisning i skolan 

Gymnasieskolans läroplan fastslår att elever med slutförd gymnasieutbildning ska ha 

tillförskansat sig kunskap kring dagens miljöproblematik för att kunna ta ställning och agera 

på ett sätt som främjar miljön (Utbildningsdepartementet 1994). Dagens skolelever har i 

studier visats ha en god insikt i miljöproblematiken men många känner oro och har en 

pessimistisk syn på det framväxande, globala hotet (Oscarsson 2005). I en annan 

undersökande studie har det visats att elevers främsta källa till information kring 

miljöförändringar inte härstammar från skolundervisning utan istället härrör från diverse 

mediala kanaler (Grundel 2008). Lärares faktiska arbete med miljöundervisning har 

undersökts i en nationell kartläggning av miljöundervisning i skolan (Skolverket 2002). I 

studien, som omfattade 31 olika skolenheter varav nio gymnasieskolor, framkom bland annat 

att 56 % av de tillfrågade lärarna (samtliga ämnen) bedrev miljöundervisning och att 44 % 

således inte gjorde det. För lärare inom naturvetenskapliga ämnen var motsvarande siffror 58 

% mot 42 %. Ett av de vanligaste skälen till utebliven miljöundervisning uppgavs vara 

tidsbrist (Skolverket 2002). 

 

2.4 Studiens syfte 

Studien syftade till att undersöka förhållandet mellan exploatering av topp-predatorer och 

klimatorsakade förändringar i arters fenologi, demografi samt interaktioner. De 

klimatorsakade förändringar som undersöktes var dels trofisk obalans mellan de två lägsta 

trofinivåerna i ekosystem, dels följder utav ökad temperatur som ger förändringar i dödlighet 

samt förändring i predatorers effekt på sina byten. Studiens undersökande frågeställning var 

således att beräkna hur stor exploatering ekosystems topp-predatorer kan utsättas för i takt 

med en ökad klimatförändring. Både marina och terrestra ekosystem undersöktes och antalet 

trofinivåer var begränsade till tre och fyra. Beräkningar gjordes även för att undersöka vad 

som sker vid en högre exploatering utav topp-predatorer än den maximalt tillåtna gränsen, 

vilken beräknas i studien. Syftet med beräkningen var att se om artutdöende endast sker hos 

topp-predatorn eller om även arter i de lägre trofinivåerna drabbas av sekundärt utdöende.  

 

Studien syftade även till att visa hur de metoder och modeller som användes för att beräkna 

exploatering i kombination med miljöförändringar kan användas i dagens skolundervisning. 

Miljöundervisning i gymnasieskolan är ett område som behöver uppmärksammas och nya 

metoder för undervisning behöver arbetas fram, där elever inte enbart tillskansas 

faktakunskaper utan även får en djupare förståelse för konsekvenserna av våra handlingar.  

 

3 Material och metod 

 

3.1 Analytiska modeller 

I studien har funktionellt svar-typ 1 använts där antal tagna byten av en 

predatorindivid/tidsenhet ökar linjärt med bytets populationsstorlek. Utgångspunkt för 
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uträkningarna var en generaliserad Lotka-Volterra modell (Borrvall & Ebenman 2006). 

Grundekvationerna för tre-artssystem var följande; 
 

dN1/dt = N1(b1 - a11N1 - a12N2) 

dN2/dt = N2(-b2 + a21N1-a23N3) 

dN3/dt = N3(-b3 + a32N2) 

 

och för fyr-artssystem; 

 

dN1/dt = N1(b1 - a11N1 - a12N2) 

dN2/dt = N2(-b2 + a21N1-a23N3) 

dN3/dt = N3(-b3 + a32N2 – a34N4) 

dN4/dt = N4(-b4 + a43N3) 

 

där 

 

Ni = antal djur i en predator-/bytespopulation 

dNi/dt = populationens tillväxt med avseende på tiden 

bi = dödligheten för arten i (i = 2,3) eller tillväxttakten för arten i (i = 1). 

aij = art j:s inverkan på art i 

 

Ur grundekvationerna fås för tre-artssystem följande ekvationssystem; 

 

b1 - a11N1 - a12N2 = 0 

-b2 + a21N1-a23N3 = 0 

-b3 + a32N2 = 0 

 

och för fyr-artssystem; 

 

b1 – a11N1 – a12N2 = 0  

-b2 + a21N1 – a23N3 = 0  

-b3 + a32N2 –a34N4 = 0  

-b4 + a43N3 = 0  

 

Då ekvationerna ovan är lika med noll är systemet i ett globalt stabilt jämviktsläge och 

artutdöende sker ej om Ni>0, vilket gäller för enkla näringskedjor och funktionella svar-typ 1 

(Harrison 1979). Ekvationssystemen ger vidare att för tre-artsystem; 

 

N1 = b1/a11 – (a12b3)/(a11a32) 

N2 = b3/a32 

N3 = 1/a23(-b2 + a21/a11(b1 – (a12b3)/a32)) 

 

och för fyr-artssystem; 

 

N1 = 1/a21((a23b4)/a43 + b2) 

N2 = 1/a12(b1 – a11/a21((a23b4)/a43 + b2)) 

N3 = b4/a43 

N4 = 1/a34(-b3 + a32/a12(b1 – a11/a21((a23b4)/a43 + b2))) 

 

För att beräkna hur stort jakt-/fisketryck som topp-predatorn N3 respektive N4 kan utsättas för 

användes följande olikhet, vilken har sitt ursprung i ekvationerna ovan; 
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b’3 < (a32/a12)(b1 – (a11b2)/a21)    (1) 

 

och 

 

b’4 < a43/a23(-b2 + (a21/a11)(b1 – (b3a12)/a32))  (2) 

 

 

b3 utökas med en extra dödlighet, variabeln f respektive j, det vill säga fiske-/jakttryck. b3 i 

olikheten ovan uttrycks då med b’3 = b3 + f respektive j. 

 

3.2 Variabeln E – trofisk obalans 

Klimatförändringar kan orsaka variation i en population på ett sådant sätt att synkroniseringen 

med populationen på den underliggande trofinivån kommer ur fas (Durant et. al 2007). Denna 

trofiska obalans innebär att bytets energivärde minskar i takt med en ökad förändring i bytets 

fenologi (Parmesan 2006). Beräkningar i studien skedde genom att variera byte i:s effekt på 

predator j (aji), vilket är lika med predator j:s effekt på byte i (aij) multiplicerat med 

effektivitetskonstanten ei. ei är effektiviteten varmed predatorn omvandlar konsumerad föda 

till avkommor. Denna effektivitetskonstant kommer att minska i takt med trofisk obalans och 

ei förändras till e’i = ei – E. Det har visats att trofisk obalans främst påverkar producentens 

energiinnehåll (Parmesan 2006) och i studiens scenarior antogs därför trofisk obalans endast 

påverka relationen mellan producent (N1) och dess konsument (N2). 

 

3.3 Variabeln β – ökad metabolism (dödlighet) 

Temperaturhöjning, en konsekvens av klimatförändringar, orsakar en högre metabolisk 

hastighet hos arter (Brown et. al 2004). Ökad metabolism och kroppsstorlek har visats 

korrelera med en ökad dödlighet (McCoy & Gillooly 2008). I studien beräknades ökad 

dödlighet genom införandet av nya variabler i olikheten ovan ((1) och (2)), där β står för ökad 

dödlighet för i > 1 och minskad tillväxttakt för i =1; 

 

b’i = bi(1 – β) för i = 1 

b’i = bi(1 + β) för i > 1 

 

och för topp-predatorn; 

 

b’i = bi(1 + β) + f (resp. j) 

 

3.4 Variabeln α – ökad metabolism (interaktionsstyrka) 

Den ökade metabolismen ger konsekvenser för interaktionsstyrkan mellan arter i en 

näringsväv, vilket även ses vid en liten temperaturökning (Sanford 1999). I studien 

beräknades ökad metabolism genom att lägga till en variabel till predator j:s effekt på byte i 

(aij). Denna variabel benämns α. aij i olikheten blir nu a’ij = aij + α, vilket betyder att predator 

j:s effekt på byte i kommer att öka med variabeln α, eftersom predator j kommer behöva 

utnyttja byte i i högre grad på grund av predatorns ökade metabolism. I studien beräknades 

ökad metabolism påverkar samtliga arter i näringsväven. Fyr-artssystem kommer inte att 

undersökas i detta scenario då komplexiteten blir för stor. 

 

3.5 Högre än maximalt tillåtet värde 

Undersökning av konsekvenserna av ett högre än tillåtet maximalt värde på fiske-/jakttryck 

beräknades enligt följande; 

 



6 

 

Om b1 > (a12b3)/a32 i tre-artssystemet kommer art N1 och N2 överleva, art N3 dö ut. Om 

olikheten är omvänd sker artutdöende hos samtliga tre arter. Det högre fiske-/jaktvärdet 

valdes ut ovanför kurvan vid två punkter, kurvans start- respektive slutvärde på x-axeln. 

 

Om b1 > a11/a21((a23b4)/a43 + b2) i fyr-artssystemet kommer art N1, N2 och N3 överleva och art 

N4 dö ut. Om olikheten är omvänd kommer artutdöende ske hos samtliga arter utom art N1. 

Det högre fiske-/jaktvärdet valdes ut ovanför kurvan vid två punkter, kurvans start- respektive 

slutvärde på x-axeln. 

 

3.6 Parametervärden 

De valda modellvärdena skiljer sig åt mellan marina och terrestra system. Arten med lägst 

trofinivå, det vill säga producenten, dominerar i marina näringsvävar av encelliga organismer 

med mycket hög tillväxttakt och i terrestra miljöer utav flercelliga organismer med låg 

tillväxttakt (Shurin et. al 2006). De ingående arterna i marina näringsvävar uppvisar en 

korrelation mellan storlek och trofinivå (Shurin et. al 2006) och det har visats att större 

kroppsstorlek medför en minskad dödlighet (McCoy & Gillooly 2008). Arternas 

tillväxttakt/dödlighet följde därmed sambandet; b1>b2>b3>b4, vilket visar att art N1 har högst 

tillväxttakt och att de följande arterna har en lägre dödlighet desto högre trofinivå arten 

innehar. I terrestra system har producenten en lägre tillväxttakt än dess konsument (b1 < b2) 

men arterna i de högre trofinivåerna kan ha en varierad dödlighet beroende på vilken art som 

avses (Shurin et. al 2006).  

 

Även variabeln aij påverkas av den olikartade strukturen i marina och terrestra näringsvävar. 

Då herbivoren i marina system generellt sett har en större påverkan på producenten än vad 

som är fallet i terrestra system (Shurin et. al 2006) fås sambandet aij,marin>aij,terrest. aii, som står 

för inomartskonkurrens, gavs i alla fall värdet 1. 

 

3.7 Miljöundervisning 

För att få en grund till studiens användbarhet i undervisning skedde informationsinsamlande 

genom litteraturstudier utav relevanta områden; elever och kunskap, elevers lärande, 

skolverkets bestämmelser samt skolan och elevers attityd gentemot klimatförändringar.  

 

4 Resultat 

 

4.1 Variation i trofisk obalans  

Figur 1 - 4 visar resultatet av variation i den trofiska obalansen E. Tre-artssystem i marina 

respektive terrestra miljöer uppvisade liknande kurvor som avtog kraftigare desto större 

trofisk obalans (Figur 1 och 2). Det marina systemet (Figur 1) fick med de i studien använda 

parametrarna ett relativt högre maximalt tillåtet fiskevärde, utan någon trofisk obalans, 

jämfört med det terrestra systemet (Figur 2). Även alternativa värden på bi testades i det 

marina systemet. Om b3 ökades en tiondel blev resultatet en liknande kurva, med skillnaden 

att det maximala fisketrycket utan trofisk obalans bara kunde vara sju gånger den naturliga 

dödligheten. Marina och terrestra fyr-artssystem uppvisade liknande kurvor som båda är rakt 

avtagande (Figur 3 och 4). Det uppvisades dock en skillnad i maximala fiske-/jakttrycket. Då 

det inte existerade någon trofisk obalans, det vill säga då E/e2 = 0, kunde det maximala 

fisketrycket i det marina systemet (Figur 3) vara markant högre än vad som var fallet i det 

terrestra systemet (Figur 4). Ur figurerna kan även avläsas att det marina fyr-artssystemet 

uppvisade en större tolerans mot trofiska förändringar än det terrestra. 
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För att testa allmängiltigheten av resultaten i figurerna med ursprungsekvationen som 

användes vid beräkningarna, deriverades ekvation (1), avseende tre-artsystemen, och ekvation 

(2), med avseende på fyr-artssystemen med avseende på E; 

 

f (resp. j) = (a32/a12)(b1 – (a11b2)/(a12(e2-E)) – b3    (1) 

f (resp. j) = a43/a23(-b2 + (a12(e2-E)) /a11)(b1 – (b3a12)/a32)) – b4  (2) 

 

vilket i båda fallen gav att 

 

δf/δE < 0. 

 

Detta innebär att kurvorna alltid kommer att ha en negativ lutning, oavsett värden på övriga 

parametrar. 

 

Resultatet av ett högre valt fiske-/jakttryck än det enligt kurvan tillåtna gav i tre-artssystemen 

att art N1 och art N2 överlevde medan topp-predatorn, N3, dog ut. I fyr-artssystemen överlevde 

endast art N1 medan artutöende skedde hos art N2, N3 samt N4. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. X- axeln visar förändring av den ursprungliga effektiviteten hos art två (e2) orsakat 

av en varierad trofisk obalans (E). Trofisk obalans begränsas 0< E/e2<1. Y-axeln visar hur 

stort fisketrycket (f) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). 

Diagrammet visar sambandet mellan ökad trofisk obalans och möjligt fisketryck av topp-

predator i ett marint tre-artssystem. b1=10, b2=0,1, b3=0,01, b’3=f+b3, a11=1, a12=0,5, 

a32=0,05, a’21=a12(e2–E), e2=0,1. 
 

E/e2 

f/b3 
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j/b3 

E/e2 

f/b4 

E/e2 

Figur 2. X- axeln visar förändring av den ursprungliga effektiviteten hos art 2 (e2) orsakat av 

en varierad trofisk obalans (E). Trofisk obalans begränsas genom 0< E/e2<1. Y-axeln visar 

hur stor jakt (j) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). Diagrammet 

visar sambandet mellan ökad trofisk obalans och möjlig jakt av topp-predator i ett terrest tre-

artssystem. b1=0,1, b2=1, b3=0,01, b’3=j+b3, a11=1, a12=0,05, a32=0,05, a’21=a12(e2–E), 

e2=1000. 
 

Figur 3. X- axeln visar förändring av den ursprungliga effektiviteten hos art 2 (e2) orsakat av 

en varierad trofisk obalans (E). Trofisk obalans begränsas genom 0< E/e2<1. Y-axeln visar 

hur stort fisket (f) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b4). 

Diagrammet visar sambandet mellan ökad trofisk obalans och möjlig jakt av topp-predator i 

ett marint fyr-artssystem. b1=100, b2=0,1, b3=0,01, b4=0,001, b’4=f+b4, a11=1, a12=0,5, 

a32=0,05, a23=0,5, a43=0,05, a’21=a12(e2–E), e2=0,1. 
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4.2 Variation i dödlighet 

Vid temperaturhöjning fås en ökad variation i β, dödlighet. Marina respektive terrestra tre-

artssystem uppvisade liknande kurvor. Utan temperaturhöjning och därmed utan ökad 

dödlighet (β = 0) blev resultatet ett likvärdigt maximalt fiske-/jakttryck i relation till topp-

predatorns naturliga dödlighet (Figur 5 och 6). Fiske-/jakttrycket behövde i båda fallen vara 

noll vid en ökad dödlighet på β = 0,65. Varierade värden på arternas individuella dödlighet bi, 

då b3 var en tiondel högre i det marina systemet samt en tiondel lägre i det terrestra systemet, 

gav att fiske-/jakttrycket minskade och kunde utan en ökad dödlighet maximalt vara sex 

gånger topp-predatorns naturliga dödlighet.  

 

Fyr-artssystem i marina respektive terrestra miljöer, uppvisade båda rakt avtagande linjer. 

Utan en ökad dödlighet kunde det marina systemet utsättas för en markant högre exploatering 

(Figur 7) än vad som var fallet i det terrestra systemet (Figur 8). Det terrestra systemet tålde 

även mindre förändringar i β och vid β = 0,52 behövde jakttrycket vara noll. I det marina 

systemet kunde β uppgå till 0,92 innan fisketrycket behövde vara noll. 

 

Även vid variation i β användes ursprungsekvationerna för att testa resultatens 

allmängiltighet. I tre-artssystemen deriverades ekvation (1) och i fyr-artssystemen ekvation 

(2) med avseende på β; 

 

f (resp. j) = (a32/a12)((b1-β) – (a11(b2+ β)/a21) – (b3+ β)    (1) 

f (resp. j) = a43/a23((-b2+β) + (a21/a11)((b1- β) – ((b3+β)a12)/a32)) – (b4+ β) (2) 

 

vilket i båda fallen gav att 

 

δf/δβ < 0. 

 

Detta innebär att kurvorna alltid kommer att ha en negativ lutning oavsett värdet på övriga 

parametrar. 

Figur 4. X- axeln visar förändring av den ursprungliga effektiviteten hos art två (e2) orsakat 

av en varierad trofisk obalans (E). Trofisk obalans begränsas genom 0< E/e2<1. Y-axeln 

visar hur stor jakt (j) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b4). 

Diagrammet visar sambandet mellan ökad trofisk obalans och möjlig jakt av topp-predator i 

ett terrest fyr-artssystem. b1=0,1, b2=1, b3=0,01, b4=0,1, b’4=f+b4, a11=1, a12=0,05, 

a32=0,05, a23=0,05, a43=0,05, a’21=a12(e2–E), e2=1000. 
 

E/e2 

j/b4 
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Vid högre fiske-/jakttryck än de enligt kurvan tillåtna blev resultatet i tre-artssystemen att art 

N1 och N2 överlevde medan art N3 dog ut. I fyr-artssystemen sågs en annan trend och vid 

fiske-/jaktvärden över kurvan blev följden i båda systemen att endast art N1 överlevde och att 

art N2, N3 och N4 dog ut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. X- axeln visar variation i en ökad dödlighet orsakad av ökad temperatur (β). Y-axeln 

visar hur stort fisketrycket (f) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). 

Ökad dödlighet begränsas av 0<β<1. Diagrammet visar sambandet mellan ökad dödlighet 

som ett resultat av temperaturökning och möjligt fisketryck av topp-predator i ett marint tre-

artssystem. b’1=10(1–β), b’2=0,1(1+β), b’3=0,01(1+β)+f, a11=1, a12=0,5, a32=0,05, 

a21=a12e2, e2=0,1. 
 

β 

f/b3 

β 

Figur 6. X- axeln visar variation i en ökad dödlighet orsakad av ökad temperatur (β). Y-axeln 

visar hur stor jakt (j) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). Ökad 

dödlighet begränsas av 0<β<1. Diagrammet visar sambandet mellan ökad dödlighet som ett 

resultat av temperaturökning och möjlig jakt av topp-predator i ett terrest tre-artssystem. 

b’1=1(1–β), b’2=10(1+β), b’3=0,01(1+β)+j, a11=1, a12=0,05, a32=0,05, a21=a12e2, e2=1000. 
 

j/b3 
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4.3 Variation i interaktionsstyrka 

Ökad effekt av predatorer på dess byten (ökad interaktionsstyrka) som en följd av 

temperaturökning varierades i figur 9-10. I marina och terrestra tre-artssystem uppvisades 

skiljda kurvor (Figur 9 och 10). Marina tre-artssystem klarade en ökad interaktionsstryka och 

Figur 7. X- axeln visar variation i en ökad dödlighet orsakad av ökad temperatur (β). Y-axeln 

visar hur stort fisketrycket (f) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b4). 

Ökad dödlighet begränsas av 0<β<1. Diagrammet visar sambandet mellan ökad dödlighet 

som ett resultat av temperaturökning och möjligt fisketryck av topp-predator i ett marint fyr-

artssystem. b’1=100(1–β), b’2=0,1(1+β), b’3=0,01(1+β), b’4=0,001(1+β)+f, a11=1, a12=0,5, 

a32=0,05, a21=a12e2, e2=0,1. 
 

β 

f/b4 

Figur 8. X- axeln visar variation i en ökad dödlighet orsakad av ökad temperatur (β). Y-axeln 

visar hur stort jakttrycket (j) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b4). 

Ökad dödlighet begränsas av 0<β<1. Diagrammet visar sambandet mellan ökad dödlighet 

som ett resultat av temperaturökning och möjligt fisketryck av topp-predator i ett terrest fyr-

artssystem. b’1=0,1(1–β), b’2=1(1+β), b’3=0,01(1+β), b’4=0,1(1+β)+j, a11=1, a12=0,05, 

a32=0,05, a23=0,05, a43=0,05, a21=a12e2, e2=1000. 
 

β 

j/b4 
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fisketrycket kunde öka något, kurvan planade dock ut vid α=0,6 (Figur 9). I terrestra tre-

artssystem behövde exploatering av topp-predatorer istället minska i takt med ökad 

interaktionsstyrka, kurvan avtog kraftigt vid låga värden på α för att sedan plana ut (Figur 10). 

I det terrestra systemet kunde jakten utan någon förändring i interaktionsstyrkorna vara sju 

gånger topp-predatorns naturliga dödlighet, medan motsvarande siffra för det marina systemet 

kunde uppgå till 79. 

 

Komplexiteten med beräkningar för även fyr-artssystem samt de vitt skilda kurvorna i tre-

artssystemen får sin förklaring då ursprungsekvationerna (ekvation 1 och 2) deriverades med 

avseende på α;  

 

f = (e3(a32+ α )/(a12+α))(b1 – (a11b2)/(e2(a21+ α)) – b3    (1) 

f = e4(a43+ α )/(a23+ α )(-b2 + (e2(a21+α)/a11)(b1 – (b3(a12+α))/e3(a32+ α))) – b4 (2) 

 

vilket i båda fallen gav att δf/δα kunde vara lika med både positiva och negativa värden. Detta 

innebär att kurvorna kan vara antingen växande eller avtagande beroende av 

parametervärdena. 

 

Vid värden över det enligt kurvan maximalt tillåtna fiske/jakten blev resultatet i tre-

artssystemen (Figur 9 och 10) att artutdöende endast sågs hos art N3.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

Figur 9. X- axeln visar förändring i arternas metabolism (α). Y-axeln visar hur stort 

fisketrycket (f) kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). Diagrammet 

visar samband mellan ökad metabolism som ett resultat av temperaturökning och möjligt 

fisketryck av topp-predator i ett marint tre-artssystem. b1=10, b2=0,1, b3=0,01, b’3=f+b3, 

a11=1, a’12=0,5+α, a’21=e2a’12, a’23=0,5+α, a’32=e3a’23, e2=e3=0,1. 
 

f/b3 
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4.4 Litteraturstudier - miljöundervisning 

4.4.1 Elever och kunskap 

Kunskap är ett mångfacetterat begrepp med flera innebörder. 1992 års lärarkommitté fastslår 

en indelning med fyra olika typer av kunskap. Faktakunskap, vilken inkluderar information 

och regler, sätts i motsatts till förståelsekunskap, som istället har innebörden utav en djupare 

meningsförståelse. Färdighetskunskap beskrivs som kännedom om hur något kan genomföras 

och förtrogenhetskunskap som den tysta, intuitiva kunskapen (Läroplanskommittén 1992). 

För att kunskap ska få en djupare mening måste informationen behandlas och förstås. En 

viktig utgångspunkt för tillförskansandet av ny kunskap är även att den på något vis bör ha en 

personlig förankring som ger motivation (Gustavsson 2002). Vårt behov av kunskap uppstår 

då vi möter nya situationer och ställs inför problem (Gustavsson 2002) och skolan har som 

mål att ge varje elev tillräckligt med kunskap för att denne ska kunna vara en del i samhället 

och kritiskt kunna granska olika typer av information (Utbildningsdepartementet 1994). 

Kunskap ger makt och den som saknar kunskap hamnar i en beroendesituation mot den som 

besitter denna (Säljö 2006). 

 

4.4.2 Elevers lärande 

För att skapa en givande lärosituation där eleven genererar varaktig kunskap är 

meningsskapande viktigt (Fuglestad 1999). Fuglestad (1999) beskriver vidare att 

meningsskapande för elever kan ha sin grund i olika aspekter; det kan vara kunskap eleverna 

anser sig behöva i framtiden, kunskap som ger djupare förståelse för samhället eller kunskap 

för att förklara händelser och fenomen. Vidare beskriver Lindström & Pennlert (2006) vikten 

av eftertanke för reflektion, vilket kan uppnås då elever arbetar med problembaserat lärande 

och inlärningen sker utifrån elevernas egna behov och vilja att lära sig mer. Även Fuglestad 

(1999) uppmärksammar en modell för erfarenhetslärande, där reflektion över arbetet är 

centralt och nödvändigt för en djupare förståelse. En generell åsikt är även att variation i 

arbetsmetoder främjar lust att lära (Lindström & Pennlert 2006), samt att kopplingar över 

ämnesgränserna ger sammanhang och mening (Fuglestad 1999). Läraren har en viktig roll 

Figur 10. X- axeln visar förändring i arternas metabolism (α). Y-axeln visar hur stor jakt (j) 

kan vara i relation till topp-predatorns naturliga dödlighet (b3). Diagrammet visar samband 

mellan ökad metabolism som ett resultat av temperaturökning och möjlig jakt av topp-

predator i ett terrest tre-artssystem. b1=0,1, b2=1, b3=0,01, b’3=j+b3, a11=1, a’12=0,05+α, 

a’21=e2a’12, a’23=0,5+α, a32=e3a’23, e2=1000, e3=0,1. 
 

α 

j/b3 
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som didaktiker att variera elevernas arbete och skapa kopplingar som gör kunskapen 

meningsfull (Fuglestad 1999). 

 

4.4.3 Skolverket och miljöundervisning 

Skolverkets läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, fastslår att skolan ska verka för att 

ge varje elev tillräckligt med kunskap kring miljöproblematiken för att eleven själv ska kunna 

ta ställning och agera som en ansvarsfull medborgare. Eleven ska tillskansa sig ett personligt 

förhållningssätt till miljöfrågor ur både ett lokalt samt globalt perspektiv 

(Utbildningsdepartementet 1994). Elever ska även vid avslutad kurs i biologi inneha kunskap 

om ekosystem och hur olika störningar, orsakade på naturligt vis och av människan, påverkar 

dessa (Skolverket 2011). I samband med skolans omorganisering, vilket går under 

beteckningen GY2011, fastslås att elever som studerar det naturvetenskapliga programmet 

skall utveckla en kunskap kring naturens samband och relationer. I detta övergripande 

dokument betonas även matematikens roll och stor vikt läggs vid att eleven ska lära sig 

använda metoder och modeller som kan fungera som analysverktyg även i andra ämnen än 

just matematik (Utbildningsdepartementet 2011). 

 

4.4.4 Skolan och miljöundervisning  

Skolverkets nationella kartläggning utav miljöundervisning i skolan (Skolverket 2002) visar 

att miljöfrågor och undervisning sammankopplas i de kommunala skolplanerna och det finns 

förslag på konkreta åtgärder om hur miljöundervisning ska stödjas. Synen som presenteras är 

dock grundläggande ekologisk och begreppet ”hållbar utveckling” saknas bland annat helt. 

Granskningen undersöker även lärares attityder till miljöundervisning och resultatet från 31 

skolenheter visar att något mer än hälften av de tillfrågade gymnasielärarna (56 %) anser att 

de på något vis inkluderar miljöundervisning i sina lektioner. Miljöundervisning på gymnasiet 

visades främst vara utformad utifrån två modeller, där den första är normerande 

miljöundervisning, där utgångspunkten är elevens egna erfarenheter och målet är att eleven 

ska lära sig agera miljömedvetet och se samband mellan handling och konsekvens. Den andra 

modellen, undervisning om hållbar utveckling, bygger på den föregående 

undervisningsmetoden men tar även upp sociala och ekonomiska aspekter (Skolverket 2002).  

 

En studie av Oscarsson (2005) som undersökte elevers syn på globala förhållanden och 

framtiden, visade att elever i årskurs 9 är intresserade och har god kännedom om globala 

förhållanden samt att de gärna vill ha mer undervisning på området. Elevernas attityder mot 

de förändringar som sker i vår värld var i studien delade och det var relativt lika mellan elever 

med optimistisk respektive pessimistisk syn på framtiden. Oscarsson (2005) visade att 

liknande resultat förekommit i tidigare studier (Hicks & Holden 1995; Kloep 1998 i 

Oscarsson 2005), där många elever visat en stark oro inför framtiden. I Oscarssons studie 

(2005) upplever elever krig och konflikter samt miljöförstörelse som de starkaste globala 

hoten. I kategorin miljöförstörelse anses växthuseffekten, klimatförändringar och ozonlagret 

vara mest oroande. 

 

5 Diskussion 

 

5.1 Tolkning av resultat samt tidigare studier  

Studiens syfte var att undersöka hur stor exploatering utav topp-predatorer som tre- och fyr-

artssystem, marina respektive terrestra miljöer, kan utsättas för i takt med ökande 

klimatförändringar. Resultatet visar att exploateringen av topp-predatorer behöver sjunka i 

takt med ökade klimatförändringar då dessa innefattar trofisk obalans samt ökad dödlighet 

orsakad av ökad metabolism. Scenarior med en förändring utav interaktionsstyrkor i samband 
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med en ökad metabolism visade sig vara ett betydligt mer komplext område där vidare 

forskning krävs. I studierna har typ 1, funktionella svar, använts. Detta innebär att antal tagna 

byten av predatorn/tidsenhet ökar linjärt med bytets populationsstorlek. Typ 2 avgränsas 

istället av villkoret att predatorn begränsas av hanteringstid utav bytet då bytespopulationen 

ökar och kurvan inte är linjär utan planar ut med bytespopulationen. Att scenariorna med 

förändrade interaktionsstyrkor blev vitt skilda kan eventuellt förklaras med valet av 

funktionellt svar. 

 

Resultaten från variation i trofisk obalans, där exploateringen av topp-predatorerna behöver 

minska i takt med ökad obalans, var väntat vid jämförelse med tidigare studier om trofisk 

obalans. Durant (2007) beskriver att predatorn får problem att tillgodogöra sig tillräckligt med 

energi om det råder en bristande överensstämmelse mellan predatorns parningssäsong och 

bytets högproduktiva tid. Detta får följden att predatorns överlevnad minskar och antalet 

avkommor blir färre (Durant et. al 2007; Post & Forchhammer 2008). Effekten har visats 

globalt, både i terrestra och marina ekosystem (Parmesan 2006). Tre-artssystemen uppvisar en 

kurva som avtar kraftigare desto högre trofisk obalans och därmed krävs en allt större 

minskning utav fiske respektive jakt av topp-predatorer. Fyr-artssystemen uppvisar en rakt 

avtagande kurva vilket tyder på att dessa system inte är lika känsliga som tre-artssystemen för 

en ökad trofisk obalans. Skillnader i maximalt fiske-/jakttryck i de undersökta scenariorna kan 

bero på variation i arternas inneboende dödlighet och kroppsstorlek. 

 

Resultaten från variation i ökad dödlighet (β) orsakad av ökad temperatur och metabolism 

uppvisar i samtliga scenarior linjärt avtagande kurvor då dödligheten ökar. I och med att topp-

predatorerna i detta scenario utsätts för två onaturliga dödligheter, dels klimatförändringar, 

dels fiske/jakt, är resultatet inte förvånande. Tidigare studier visar att klimatförändringar och 

mänsklig påverkan spelar en stor roll för ekosystems struktur och stabilitet (Ling et. al 2009; 

Parmesan 2006). Då dessa båda stressfaktorer verkar i kombination kan följderna bli 

artutdöende och omstrukturering i ekosystem (Ling et. al 2009).  

 

I modellerna med förändrade interaktionsstyrkor som en följd av ökad metabolism visade 

resultatet i det marina tre-artssystemet att fiske av topp-predatorn kan öka med ökad 

interaktionsstyrka. Tidigare studier visar att alla arter inte behöver påverkas negativt av 

klimatförändringar utan tvärtom kan vissa arter gynnas (Gilman et. al 2010). Studiens resultat 

skulle kunna förklaras på detta vis, men troligtvis spelar modellens parametrar in och en 

vidare undersökning skulle kunna ge ett annat resultat. Metabolisk hastighet kan även variera 

kraftigt beroende på vilken art som avses och skillnader uppvisas bland annat mellan 

vertebrater och invertebrater, endoterma och ektoterma individer (Shurin et. al 2005). Det 

terrestra tre-artssystemet uppvisar en inledningsvis kraftigt avtagande kurva som sedan planar 

ut med ökad variation. De existerande grundläggande skillnaderna mellan marina och terrestra 

ekosystem, där arten med lägst trofinivå i marina näringsvävar domineras av encelliga 

organismer med hög tillväxttakt och i terrestra miljöer utav flercelliga organismer med låg 

tillväxttakt (Shurin et. al 2005), skulle kunna vara förklaringen till de olikartade kurvorna.  

 

5.2 Exploatering av topp-predatorer 

5.2.1 Top-down-kontroll 

I de undersökta fyr-artssystemen gav en högre exploatering av topp-predatorn artutdöende hos 

samtliga arter i näringskedjan förutom arten med lägst trofinivå. Detta tyder på att topp-

predatorn har en kontroll över de underliggande trofinivåerna och då topp-predatorn minskar i 

antal och dör ut fås sekundära utdöenden. Resultatet stämmer överens med tidigare studier 

som visar att i ekosystem med top-down-kontroll leder förlusten av topp-predatorer till 
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förändringar i ekosystem (Elmhagen & Rushton 2007). Följderna blir exempelvis nya 

strukturer (Voigt et. al 2003) och sekundära artutdöenden (Borrvall & Ebenman 2006). I de 

mindre komplexa tre-artssystemen syns inte samma tendens då endast topp-predatorn dör ut 

vid en för hög exploatering. Anledningen kan vara att scenariot är alltför förenklat, alternativt 

ej top-down-kontrollerat.  

 

5.2.2 Bottom-up-kontroll och klimatförändringar 

Exploatering av topp-predatorer i samband med de olika modellerade konsekvenserna utav 

klimatförändringar kan även tyda på bottom-up-kontroll. Trofisk obalans, det vill säga 

fasförskjutning i synkronisering, beräknades i studien drabba interaktioner mellan 

näringskedjans lägsta och nästföljande trofinivå. Detta tyder på att fasförskjutningen mellan 

producenten (art N1) och dess konsument (art N2) ger stora konsekvenser för arterna på högre 

trofinivåer. Då art N2 inte kan tillgodogöra sig tillräckligt med energi från dess konsument 

kommer artutdöende ske och en bottom-up-effekt skapas, med konsekvensen att alla arter på 

högre trofinivåer dör ut. I tre-artssystemen sker artutdöende endast hos arten med högst 

trofinivå vilket tyder på att art N2 får tillräckligt med energi för att själv överleva men minskar 

så pass mycket att art N3 dör ut. Studier visar att bottom-up-kontroll har en stor roll i 

strukturering av ekosystem, både i marina och terrestra miljöer (Shurin et. al 2005).  

 

Liknande resultat framkom i scenariorna med ökad dödlighet samt förändrade 

interaktionsstyrkor som en följd av ökad metabolism. Den ökade dödligheten innebär i 

producentens (art N1) fall att dess tillväxttakt minskar, vilket ger konsekvensen att dess 

konsument tillgodogör sig mindre energi. I fyr-artssystemen leder detta till artutdöende hos 

samtliga arter med högre trofinivå än näringskedjans producent. I tre-artssystemen fås 

artutdöende endast hos topp-predatorn. Orsaken kan vara att producentens minskade 

tillväxttakt och art N2:s ökade dödlighet inte gör det möjligt för topp-predatorn, som dessutom 

själv har en ökad dödlighet, att tillgodose sitt energibehov. Detta har även visats i tidigare 

studier där bottom-up-effekt, som induceras av klimatförändringar, kraftigt har förändrat 

produktiviteten i ekosystem (Casini et. al 2009).  

 

5.3 Framtida forskning - modellekosystem 

I studien undersöktes huruvida värden över kurvornas maximalt tillåtna fiske-/jakttryck gav 

artutdöende och trofiska kollapser i näringskedjorna. En intressant aspekt vore att undersöka 

vad som sker hos de ingående arterna vid värden som ligger inom den tillåtna gränsen. Ett 

rimligt antagande vore att arterna påverkas, trots att de inte drabbas av sekundärt artutdöende, 

och istället minskar i antal. Tidigare studier har visat att då en population utsätts för en kraftig 

minskning kan följderna bli att arten inte längre kan upprätthålla sin tidigare roll i 

ekosystemet (Soulé et. al 2002). I studien visades främst tecken på bottom-up-kontroll då 

värden över kurvan valdes. Med lägre värden skulle istället exploatering av topp-predatorerna 

kunna innebära en ökad top-down-effekt med konsekvenser för de ingående arterna.  

 

Gilman et. al (2010) visar att konsekvenserna utav bortfall av topp-predator beror på hur pass 

stor och komplex näringskedjan är samt huruvida de ingående arterna är generalister med 

många födoalternativ eller specialiserade på just ett byte. Näringskedjorna i denna studie är 

som tidigare nämnts enkla där varje trofinivå är specialiserade på dess underliggande 

trofinivå. I vidare studier vore det intressant att studera mer komplexa vävar där predatorerna 

tillgodogör sig energi från flera underliggande trofinivåer och från flera arter inom en trofisk 

nivå. 
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Ytterligare ett område för framtida forskning är att ta större hänsyn till näringskedjans 

ingående organismer. Alla arter påverkas nödvändigtvis inte negativt av ökade temperaturer, 

det har visats att vissa arter till och med kan gynnas av klimatförändringar (Gilman et. al 

2010). Det har visat sig finnas skillnader mellan endoterma organismer (beroende av interna 

mekanismer för reglering av kroppstemperatur) och ektoterma organismer (beroende av 

externa faktorer för reglering av kroppstemperatur) svar på klimatförändringar (Parmesan 

2006). Studier visar att ektoterma organismer minskade kraftigt vid temperaturökningar 

medan endoterma organismer ökade i antal (Southward et. al 2005). Hänsynstagande till 

dessa faktorer skulle öka studiens komplexitet och ge intressanta resultat.   

 

5.4 Modellekosystem i undervisningen 

Modellering med ekosystem kan på ett enkelt vis integreras i skolundervisningen. Denna 

studies formler och parametervärden kan användas som grund, även om parametervärden 

självklart kan varieras. De olikheter som benämns (1) och (2) i material och metod används då 

som grund för beräkningarna och beroende av om tre- eller fyr-artssystem ska studeras väljs 

en av dessa. Förslag på parametervärden finns i figurtexterna som återfinns i denna studies 

resultatdel och riktlinjer för hur dessa väljs ut finns i material och metod under 3.6 – 

Parametervärden. Det viktigaste att tänka på, vid variation i parametervärden, är att 

olikheterna (1) och (2) inte får bli negativa. Då måste andra parametervärden väljas, men det 

finns en poäng i att låta eleverna pröva olika värden, utifrån de givna riktlinjerna, och se vad 

som fungerar. 

 

5.5 Modellekosystems användbarhet i skolan 

Modellering med ekosystem har potential att kunna utvecklas till ett värdefullt pedagogiskt 

redskap i skolans miljöundervisning. Metoden öppnar framförallt upp för en i skolans värld 

relativt ovanlig kombination, där biologi integreras med matematik. Skolverket betonar 

matematikens viktiga roll som analysverktyg för andra vetenskaper 

(Utbildningsdepartementet 2011). I de nya ämnesplanerna som sätts i drift hösten 2011 är 

riktlinjen att skolans matematikundervisning ska främja ett undersökande tankesätt där en 

förståelse för matematikens mångfacetterade natur främjas. Vidare ska elever utveckla en 

förmåga att ”tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda 

och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar” (Utbildningsdepartementet, sid. 88, 

2010). Dagens matematikundervisning är dock utav en traditionsbunden natur där formler och 

begrepp står i centrum, utan att eleverna uppfattar någon tydlig verklighetsanknytning 

(Mouwitz et. al 2003). Modellering med ekosystem skulle kunna ge eleverna en chans att 

använda en generaliserad matematisk modell, Lotka-Volterra, för att upptäcka verkliga 

samband i naturen.  

 

Modellen som har använts i studien ger eleven möjlighet att fördjupa sin förståelse för bland 

annat derivering, utformning av ekvationssystem och konstruering av olikheter. Alla dessa 

matematiska verktyg som annars kan kännas avskurna verkligheten får mening genom att 

klimatförändringars konsekvenser i samband med exploatering av topp-predatorer visas som 

konkret resultat. Som tidigare nämnts uppvisar många elever en oro inför framtiden och hur 

klimatförändringar kommer påverka vår värld (Oscarsson 2005). Dessutom kommer stor del 

av elevernas information från mediala kanaler (Grundel 2008), samtidigt som många lärare 

inte bedriver någon klimatundervisning (Skolverket 2002). Resultatet av detta tror jag blir en 

allmän förvirring hos många elever, de är högst medvetna om de pågående 

klimatförändringarna men vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till medias rubriker då de 

saknar stöd i skolans undervisning.  
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Jag har under min praktik på en gymnasieskola medverkat vid seminarier om 

klimatförändringar där jag upplevde att många elever hade mycket starka känslor, de kände 

att slaget om världens framtid redan var avgjort och en hopplöshet om att de ingenting kunde 

göra. Modellekosystem ger insikt om hur olika klimatförändringar påverkar ekosystem, 

exploatering av topp-predatorers roll och vilka slutgiltiga konsekvenser detta får för 

ekosystem, exempelvis trofiska kollapser. Modellen gör det möjligt att prova olika scenarior, 

både i marina och terrestra miljöer, och utifrån de valda, varierbara modellvärdena kan 

specifika och verklighetstrogna näringskedjor skapas. Enbart information leder inte till ny 

kunskap, informationen måste bearbetas och det måste ges möjlighet till reflektion för att en 

vidare förståelse ska uppnås (Gustavsson 2002). Modellekosystem öppnar upp för en sådan 

inlärningssituation där fakta från rapporter om klimatförändringar kan införlivas och skapa 

verkliga scenarior.  

 

Elever är intresserade av och vill veta mer om klimatförändringar (Oscarsson 2005). Elevers 

intresse för miljöhot och klimatförändringar verkar kunna stämma in på samtliga kriterier 

Fuglestad (1999) nämner som grund för meningsskapande av kunskap; framtidsnytta, 

samhällsförståelse samt förklaring av händelser. Motivation är en grundläggande 

utgångspunkt för tillskansande av ny kunskap och kunskap gör det möjligt för oss att veta 

istället för att endast tycka (Gustavsson 2002). Som ovan nämnts ger kunskap makt och utan 

kunskap skapas ett beroendeförhållande, där man tvingas förlita sig på andra källor (Säljö 

2000). Jag anser därför att det är av största vikt att elever utökar sin kunskap kring de verkliga 

konsekvenserna av klimatförändringar, för att på så vis kunna ta personlig ställning till hur det 

egna agerandet i frågan ska komma att se ut.  
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