
REPETITIONSFRÅGOR 
TEMA 1 - 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN



1. Klimatförändringen orsakas av flera olika 
växthusgaser i atmosfären. 

En av dem är särskilt viktig. Vilken?

Presentatör�
Presentationsanteckningar�
Svar: Koldioxid
Cirka 80 procent av utsläppen från växthusgaserna är koldioxid. Andra växthusgaser av betydelse är lustgas och metangas.�



2. Om inte den ”naturliga växthuseffekten” 
fanns skulle jordens medeltemperatur vara 
betydligt lägre än 15 grader, som idag. Hur 

kan det komma sig?

Presentatör�
Presentationsanteckningar�
Svar: Utan den naturliga växthuseffekten skulle medeltemperaturen vara ungefär minus 18 grader. Den naturliga växthuseffekten fungerar som ett isolerande gaslager runt jordklotet och är därför nödvändig för att vi ska kunna leva på jorden. Vissa av gaserna i luften kallas för växthusgaser, till exempel vattenånga och koldioxid, och finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna hindrar inte solljuset från att nå ner till jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt upp den värme som strålar utåt och reflekterar den tillbaka mot jorden. På det viset stannar värmen kvar och vi får en medeltemperatur på jorden på +15 grader. �



3. Varför ökar koldioxidhalten i atmosfären 
när vi eldar med fossila bränslen?

Presentatör�
Presentationsanteckningar�
�Svar: För att fossila bränslen (olja, kol, bensin, diesel eller naturgas) består av lagrad koldioxid från miljontals år sedan som på mycket kort tid släpps lös i atmosfären. Fossila bränslen ingår därför inte i det naturliga kretsloppet. Det vill säga, ju mer vi eldar med fossila bränslen desto mer ökar halten koldioxid i atmosfären.

Koldioxidutsläpp från förnybara bränslen (till exempel ved flis, etanol, biogas och biodiesel) ingår däremot i naturens kretslopp och bidrar därför inte till den ökande halten av koldioxid i atmosfären.  Detta kretslopp har pågått i miljontals år.�
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