
Drivhuseffekten

Effrosyni Vomva
effrosyniv@viken.no

Innledning

Resultater

Drivhuseffekten er en effekt som kan føre til oppvarming i 

jorda hvis vi ikke gjør noe med den. Den kan være grunnen til 

at vi får mer ekstremvær og arter forsvinner, men den er også 

grunnen til at vi kan leve på jorda. Drivhuseffekten kobles til 

bærekraftig utvikling på grunn av klimaendringer, som kan 

føre til store og seriøse konsekvenser for mange arter på 

jorda. Disse konsekvensene kan ødelegge for de neste 

generasjonene. Derfor kan drivhuseffekten føre til ikke 

bærekraftig utvikling.

Det ble bevist at det føltes varmere når testpersonen ikke hadde 

glassplaten foran hånda. Grunnen til dette er at glasset ikke lot 

varmen komme fra kokeplaten og gjennom glasset, akkurat som 

glasset i drivhuseffekten ikke lar varmen komme ut, men fanger 

den inne. Drivhuset har fire glassvegger, som sørger for å holde 

varmen inne sånn at det blir en levelig gjennomsnittstemperatur 

på jorda. Hvis den ikke hadde hatt disse veggene, hadde varmen 

sluppet ut, akkurat som det som skjedde når testpersonen ikke 

hadde glassplaten foran hånda. Hvis dette hadde skjedd, hadde 

gjennomsnittstemperaturen vært på 18 minusgrader, og det 

hadde ikke vært godt nok til å klare å overleve på jorda.
Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Elektromagnetisk stråling er stråling som er en del av det 

elektromagnetiske spekteret. Sollys kommer inn i jorda som 

form av kortbølget stråling. Men når denne varmestrålingen 

treffer bakken, gjøres den om til langbølget infrarød stråling. 

Drivhuseffekten absorberer noen av strålene sånn at det blir 

levelig å leve på jorda. Økning i karbonmengden i atmosfæren 

kan gi økt drivhuseffekt på grunn av at den legger seg som et lag 

over drivhusgassene, noe som gjør at det blir vanskeligere for 

den langbølgete strålingen å slippe tilbake ut i atmosfæren. Det 

kan også skape klimaendringer som påvirker blant annet plante-

og dyrearter.

Karbon er viktig for jorda, men hvis det kommer i større 

mengder enn det jorda kan tåle, er det ikke like bra. Karbonets 

kretsløp er noe av det viktigste for jorda. Her tar planter opp CO2

fra lufta og bakken, sammen med litt vann og oksygen. I denne 

prosessen som kalles fotosyntese, lager plantene glukose og 

slipper ut O2. Karbonet går gjennom næringskjeder dersom dyr 

spiser disse plantene, og de dyrene blir igjen spist av andre dyr 

osv. 

Klimaendringene fører til en høyrere temperatur på jorden. Det 

kan føre til blant annet at arter dør ut fordi de ikke klarer å 

tilpasse seg det nye klimaet fort nok, eller at noen arter utvikler 

seg til nye.

Testpersonens hånd med plate mellom kokeplata og hånda.
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Det som ble gjort i forsøket var at først ble kokeplata skrudd 

på, sånn at varmen kommer ut. Deretter ble testpersonens 

hånd plassert over platen, sånn at vedkommende skulle 

kjenne på hvordan temperaturen var. Fortløpende ble en 

glassplate plassert mellom hånden til testpersonen og 

kokeplata. Testpersonen følte på hvordan temperaturen hadde 

endret seg. Etter dette ble resultatene skrevet ned.

Kildehenvisninger

Resultatet ble som det ble, fordi, som sagt viser den oss hvordan 

drivhuseffekten fungerer. Glassplaten holder tilbake de 

langbølgede varmestrålene, akkurat som klimagassene i 

atmosfæren reflekterer varmestrålingen ut fra jorda. En feilkilde 

fra forsøket er at det ble brukt induksjonsovn når det ikke skulle 

brukes. Hvis det hadde blitt brukt en vanlig gammel ovn kan det 

hende at resultatet hadde vært annerledes enn den ble. 

Resultatene er rimelige hvis de blir sett på ved siden av teorien, 

fordi de viser nesten det samme, men forklarer det på 

forskjellige måter.

Bilde av hvordan drivhuseffekten fungerer.


