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Tehtävä 10.
Vanha valokuva
Etsikää vanha ja mieluiten rantaviivaa esittävä kuva, jotta muutokset ja
maankohoaminen näkyvät selvästi. Verratkaa vanhaa kuvaa nykypäivänä otettuun
kuvaan. Yrittäkää ensisijaisesti löytää vanhoja kuvia kouluympäristöstä ja toissijaisesti
maailmanperintöalueesta. Alla on joitain harjoitusesimerkkejä!
Kolmessa harjoitusesimerkissä käytetään vanhaa kuvaa. Tehtävän tarkoituksena on saada
oppilaat vertailemaan menneisyyttä ja nykyaikaa sekä miettimään niiden eroavaisuuksia.
Oppilaiden tulee myös kyetä yhdistämään muutokset maankohoamiseen. Opastuksessa on
muutama esimerkki tehtävien toteutuksesta.

Tehtävä 1.
Ryhmätehtävä
1.

Verratkaa vanhaa kuvaa todellisuuteen! Keskustelkaa eroista!

2.

Rakentakaa pienoismalli vanhasta kuvasta!
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Tehtävä 2.
Ryhmätehtävä
1.

Verratkaa vanhaa kuvaa uuteen kuvaan! Etsikää ja tarkastelkaa samankaltaisuuksia ja
eroavaisuuksia sekä mitatkaa paikan maankohoamista.

2.

Tutkikaa maankohoamisen vaikutuksia maisemaan ja ihmisten elinolosuhteisiin.

Nämä kolme kuvaparia esittävät kolmea eri paikkaa Bodbackissa. Vanhassa kuvassa näkyy sama
maisema kuin uudessa. Valokuvaaja on siis seisonut samassa paikassa molemmissa kuvissa.

Bodback 2012

Bodback 1920

Bodback 2012

Bodback 1920

Bodback 2012

Kuva: Thomas Birkö.
Kuva: Thomas Birkö.
Kuva: Thomas Birkö.

Lähde: Björkö Hembygdsförening

Lähde: Björkö Hembygdsförening

Lähde: Björkö Hembygdsförening

Bodback 1950

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

www.botnia-atlantica.eu

tehtävä

K10

KULTTUURI

OPETTAJA
Tehtävässä 3 on tärkeää, että oppilaat eivät saa nähdä vanhaa kuvaa. Heidän tulee
sen sijaan käyttää mielikuvitustaan ja tehdä piirustus siitä, miltä samassa paikassa on
heidän mielestään voinut näyttää vanhan
kuvan ottamisen aikaan.
Näytä vasta piirustusten valmistumisen jälkeen oppilaille oikeaa kuvaa. Oppilaat voivat tämän jälkeen siirtyä muihin tehtäviin
(esimerkiksi tehtäviin 1 ja 2).

Tehtävä 3.
Vuodelta 1912 löydettiin vanha valokuva
juuri tältä paikalta, jossa nyt seisotte.
1. Katselette juuri nyt samaa näkymää. Miltä uskotte,

vanhassa kuvassa näkyneen?
Piirtäkää ja maalatkaa se kukin yksin. Vertailkaa piirroksianne ja maalauksianne muun ryhmän tuotoksiin.
Minkälainen on näkymä? Onko jotain, jonka uskotte
muistuttavan enemmän vanhaa kuvaa?
2. Opettaja näyttää vanhaa kuvaa. Verratkaa samankaltaisuuksia ja eroja! Mikä on muuttunut? Huomaatteko jotain yllättävää?

Kuva: Thomas Birkö.

Nykypäivän maisemaa
esittävä kuva, joka on
otettu samalla paikalla
kuin alempi kuva.

Vanha valokuva Sågbacken
Utterånissa 1912.
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