
JORDENS KLIMAT FÖRÄNDRAS på 

grund av människan. Vad vi människor 

gör och hur vi lever påverkar vår planet.

Vad är egentligen klimat och varför är 

det viktigt för oss alla? Och varför snöar 

det mer på vissa ställen om jorden blir 

varmare? Vad gör forskare för att rädda 

världen? Vad kan vi alla göra? 

Fatta det svåra med klimatförändringar!
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VAD ÄR KLIMAT? 

KLIMAT HAR MED väder och miljö att 
göra. Vädret på en plats kan ändras ofta. 
Ena dagen är det sol och en annan är det 
regn. Vissa år är vintrarna kalla och det 
faller mycket snö. Vintern därefter faller 
det kanske inte en endaste snöflinga.

En ovanligt regnig tisdag betyder inte 
så mycket för klimatet i stort. När man 
undersöker klimatet tittar man istället 
på hur vädret sett ut under flera år 
eller århundraden. Man hittar mönster 
i vädret. Om det under flera månader 
regnar mer än det gjort tidigare år, då 
har mönstret förändrats. Klimat är alltså 
väder under lång tid. 
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NATURLIGA 
FÖRÄNDRINGAR

JORDENS KLIMAT HAR varit olika under 
åren. För miljoner år sedan var det varmt 
över hela jorden. Då fanns det ingen is 
vid Nordpolen eller Sydpolen. För några 
tusen år sedan var hela Sverige täckt 
av ett tjockt lager is. När det var som 
kallast var islagret flera kilometer tjockt.

Att klimatet på jorden förändras över 
lång tid är alltså naturligt. Men dagens 
klimatförändringar sker onaturligt 
snabbt. Djur och växter hinner inte 
anpassa sig när miljöerna de lever i 
förändras och ibland förstörs helt.
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➜ Hotet från underjorden
När vulkaner får utbrott sprutar de ut 
lava. Men också en massa rök och 
aska. Detta sprider sig i luften och kan 
göra himlen helt svart. Då når solens 
strålar inte längre jorden. Det blir 
kallare. Utbrotten kan även göra regnet 
surt. Surt regn skadar djur och växter.  

➜ Anfall från yttre rymden 
Stora stenar, asteroider och meteoriter, 
som slår ner på jorden kan få liknande 
effekter som vulkaner. Man tror att detta 
dödade dinosaurierna.

➜ Oftast långsamt 
Vulkaner och 
asteroider är extrema 
fall. De naturliga 
klimatförändringarna 
sker oftast långsamt.
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JORDEN SOM VÄXTHUS

SOLENS STRÅLAR LYSER GENOM glaset på 
växthuset och värmer insidan. Värmen 
stannar sedan kvar därinne. Jorden 
fungerar likadant. Det är detta som 
kallas för växthuseffekten. Men istället 
för glastak har jorden en atmosfär.   

Växthuseffekten är i sig själv inte dålig. 
Jordens medeltemperatur är nu cirka 
14 grader. Utan atmosfären skulle det 
istället vara -18 grader. Ungefär lika kallt 
som i en frys.

Problemet är att jorden nu börjar bli 
för varm. Atmosfären stänger inne för 
mycket värme. När hela jorden värms 
upp kallas det global uppvärmning.
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➜ Runt jorden finns ett lager av 
gaser. Gaserna fungerar som glaset i 
ett växthus. Tillsammans bildar gaserna 
det vi kallar för atmosfären. Atmosfären 
skyddar oss från rymden och håller oss 
varma. Men på grund av oss människor 
stänger atmosfären in för mycket värme. 

Vi måste öppna 
ett fönster!
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VÄXTHUSGASER

➜ Gaserna som fungerar som 
glaset i jordens ”växthus” kallas helt 
enkelt för växthusgaser. Här ser ni de 
vanligaste växthusgaserna och deras 
kemiska tecken.

Gasmolekyler
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