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Innledning

Resultater

Drivhuseffekten er en naturlig effekt som foregår i jordas 

atmosfære. Denne prosessen sørger for en strålingsbalanse og 

styrer jordas temperatur. Vi mennesker produserer gasser som 

gjør drivhuset vårt tykkere, og dermed ødelegger vi 

strålingsbalansen og temperaturen som lenge har vært stabil.  

Våre økende utslipp har store konsekvenser, og vi må begynne å 

tenke mer bærekraftig. Under dette prosjektet har jeg undersøkt 

hvordan Jorda er med en drivhuseffekt, og hvordan den hadde 

vært uten den.

Forsøksperioden startet 5. mai og den ble avsluttet 11. mai. Etter 

en uke målinger kunne jeg se et mønster i resultatene. Det var 

tydelig at temperaturen i drivhuset var høyere enn 

temperaturen på innsiden.  Det var derimot mer solinnstråling 

på utsiden, enn det det var på innsiden av drivhuset. 

Temperaturen på innsiden av drivhuset var alltid høyere enn 

temperaturen på utsiden, med unntak av to dager. Det var den 

sjette og niende mai. På disse to dagene var temperaturen like 

høy. Temperaturen utenfor drivhuset var aldri høyere enn 

temperaturen inne. Slik er det med drivhuset rundt vår 

jordklode også.

Det var mer solinnstråling på utsiden av drivhuset enn på 

innsiden. Slik var det hver eneste dag under forsøksperioden. 

Dette gir mening da man har et beskyttende lag som gjør det 

vanskeligere for strålingen å komme gjennom. Dette laget 

fungerte på samme måte som vår atmosfære gjør.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Mange omtaler drivhuseffekten som noe farlig og som om det er 

det samme som global oppvarming. Drivhuseffekten er langt fra 

farlig; den er faktisk livsnødvendig. Uten en drivhuseffekt og en 

atmosfære, ville det ikke ha vært liv på planeten vår.  Drivhuset 

sparer en del av energien som kommer fra Sola og varmer opp 

Jorda slik at vi har et levelig miljø. Temperaturen vi har nå gjør 

det mulig for oss å dyrke mat og å ha gode drikkevannskilder. 

Disse tingene er nødvendige for alt liv. 

Etter å ha undersøkt en del, viser det seg at forskjellen 

drivhuseffekten utgjør er stor.  Uten en drivhuseffekt, hadde 

gjennomsnittstemperaturen på Jorda vært -18°C, sammenlignet 

med temperaturen vi har nå som er på omtrent 15°C. For å 

undersøke om dette stemmer, bygde jeg mitt eget drivhus og 

gjennomførte et forsøk.

Skisse av forsøksoppsettet

Bilde av mitt drivhus. Bygd ved bruk av lekter, skruer og plastfolie.

Linjediagram som viser resultatene fra målingen av solinnstråling og temperatur på 

utsiden av drivhuset,
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Forøket gikk ut på å måle temperatur og solinnstråling inne i et 

drivhus, og sammenligne det med målinger gjort utenfor 

drivhuset. Jeg brukte 12 lekter på 50cm hver og plastfolie. 

Trevirket ble satt sammen slik at drivhuset var kubeformet, og 

plastfolien ble tatt rundt hele huset, med unntak av bunnen. 

Forsøket varte i en uke, og målingene ble tatt hver dag på 

omtrent samme tidspunkt. Måleinstrumentene jeg brukte var 

pyranometer og termometer. Pyranometeret målte kortbølget 

solinnstråling, mens termometeret målte temperaturen. 
Linjediagram som viser resultatene fra målingen av solinnstråling og temperatur på 

innsiden av drivhuset,

Kildehenvisninger

Resultatene på forsøket var som forventet. Det bekreftet mye av 

den kunnskapen jeg hadde fra før av.  For å få enda sikrere 

resultater kunne man ha tatt målinger over en lengre 

tidsperiode.. Man kunne også ha bygd et eller flere drivhus i 

andre størrelser.

Under forsøksperioden min var det en del nedbør som gjorde at 

jeg kanskje fikk andre resultater enn det jeg hadde fått om det 

var mye sol. Nedbøren gjorde også litt skade på plastikken rundt 

drivhuset som kan ha påvirket resultatene. Om jeg skulle ha bygd 

et drivhus igjen, hadde jeg nok funnet en annen måte å feste 

plastikken på.


