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Drivhuseffekten

Resultater av forsøket

Drivhuseffekten er svært viktig og er nødvendig for alle levende 

organismer på Jorden. Uten drivhuseffekten ville 

gjennomsnittstemperaturen vært -18℃. Menneskets utslipp av 

drivhusgasser forsterker drivhuseffekten og gjør jorden varmere. 

I dette prosjektet skal jeg forklare hvordan klimaendringer kan 

påvirke evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold. Jeg 

skal også forklare karbonets betydning for livet på jorden ved å 

bygge en drivhusmodell og måle solinnstråling og 

temperaturøkning innenfor og utenfor drivhuset.

For å få nøyaktige målinger, valgte jeg å måle på samme 

tidspunkt hver dag. Siden jeg var ferdig med å bygge drivhuset 

onsdag kl. 15:50, valgte jeg derfor å ta alle målingene kl. 16:00.

I tabellen nedenfor står alle målingene som ble tatt inne i 

drivhuset og utenfor drivhuset, fra onsdag til søndag. 

Konklusjon

Hva er drivhuseffekten og hva er karbonets 
betydning for jorda?

Drivhuseffekten er når kortbølget solstråling blir sluppet inn i 

atmosfæren som gjør at jorda blir varmet opp. Bakken og 

atmosfæren reflekterer noe av solstrålingen tilbake. Langbølget

varmestråling blir sendt ut fra jorda. Noe av varmen blir sendt 

tilbake til jordoverflaten når drivhusgassene og skyene 

absorberer varmestrålingen. Drivhuseffekten blir forsterket av 

menneskenes utslipp av drivhusgasser. 

Et av de viktigste kretsløpene i naturen er karbonets kretsløp og 

er grunnlaget for livet på jorda. Dyr og planter blir bygget opp av 

karbon. Planter tar opp CO2 gjennom fotosyntesen og når de 

brytes ned slippes CO2 ut i atmosfæren eller havet. Karbon lagres 

i bakken. Steder der det er spesielt kaldt går nedbrytingen av 

plantene sakte, og blir et naturlig CO2-lager.

Når menneskene forbrenner fossile brensler blir drivhuseffekten 

forsterket og temperaturen på jorden blir varmere. Dette kan 

påvirke evolusjonen, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

Klimaendringene påvirker evolusjonen og det biologiske 

mangfoldet ved at temperaturen stiger. Hvis en art ikke klarer å 

tilpasse seg til temperaturen og som ikke kan flytte til et klima 

som er egnet for den, vil arten etterhvert dø ut. Dette kan også 

føre til at næringskjeder blir ødelagt. Klimaendringene kan også 

påvirke utbredelsen av arter ved at temperaturen stiger, og for å 

overleve drar artene til et klima som passer for dem. 

Dette er en illustrasjon av hvordan karbonets kretsløp fungerer.

Dette er en illustrasjon om hvordan drivhuseffekten fungerer på jorda. .

Illustrasjon av konsekvens av global oppvarming.
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For å finne ut av karbonets betydning for livet på jorda, lagde jeg 

et drivhus for å måle solinnstråling og temperatur både utenfor 

og innenfor drivhuset. Ved å måle over flere dager kan man 

sammenligne de forskjellige resultatene av målingene. Jeg valgte 

derfor å måle solinnstråling og temperatur fra onsdag 5. mai 

2021 til søndag 9. mai 2021. For å bygge drivhuset brukte jeg 

planker og plastikk. Plankene ble bruk til å lage strukturen på 

drivhuset, mens plastikken var selve sidene på drivhuset. Bilde av drivhusmodellen.

Kildehenvisninger

Resultatene i tabellen viser at temperaturen inne i drivhuset er 

høyere enn temperaturen utenfor drivhuset. Det skjer altså en 

drivhuseffekt inne i drivhuset og dette viser hvordan 

klimaendringene på jorda fungerer. Klimaendringene påvirker 

evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold ved 

menneskets utslipp av drivhusgasser via forbrenning av fossile 

brensler. Forsøket viser at temperaturen stiger inne i et lukket 

rom og at det er en fare for at temperaturen vil stige på jorda 

dersom vi ikke er bevisst på vårt utslipp ut i atmosfæren. Utslipp 

av drivhusgasser vil medføre en forsterket drivhuseffekt på jorda 

med en økt temperatur som resultat.

Solinnstråling ute Solinnstråling inne Temperatur ute Temperatur inne

Onsdag 000 000 2℃ 2.6℃

Torsdag 701 247 12℃ 22℃

Fredag 970 565 13.8℃ 20℃

Lørdag 519 350 16.6℃ 27℃

Søndag 030 018 7.1℃ 8℃


