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Temperaturavvik (Celsius) I forhold til gjennomsnitt for perioden 1961-1990



Oppgave 1:
Last inn temperaturdata i GeoGebra og

tegn grafen (fjern navn og objekt på alle
punktene). Verdiene gir globalt, årlig avvik
fra gjennomsnittet (til perioden 1961-1990). 
Beskriv hovedtrekkene til den globale
temperaturutviklingen. Når var temperaturen
på sitt høyeste, på sitt laveste, osv…
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Oppgave 2:

.

Bruk GeoGebra og finn ved regresjon 
den rette linjen som passer best til 
datapunktene. Hva er uttrykket for den 
rette linjen? Synes du dette er en god 
tilnærming til temperaturdataene?
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Temperaturavvik (Celsius) I forhold til gjennosnitt for perioden 1960-
1990

Årstalll





Oppgave 3
• Fra grafen ser vi at temperaturen øker 

raskere etter 1960. Lag en ny 
regresjonslinje, men bruk kun verdiene 
fra 1960–2014. Hva er uttrykket til 
linjen?1.

Årstalll

Temperaturavvik I forhold til perioden 1961-1990



Oppgave 4
Det har vært mye snakk om det såkalte 
togradersmålet i media. Det innebærer at 
man har forpliktet seg til å holde seg under 
en temperaturøkning på maksimum to 
grader fra førindustriell tid. I denne 
sammenheng blir førindustriell tid gjerne satt 
til 1850.

Når vil avviket være 2.17°C (da har 
temperaturen økt 2°C fra 1851) i følge begge 
regresjonslinjene? Hvor realistiske er disse? 
Diskuter.



Oppgave 4
Det har vært mye snakk om det såkalte 
togradersmålet i media. Det innebærer at 
man har forpliktet seg til å holde seg under 
en temperaturøkning på maksimum to 
grader fra førindustriell tid. I denne 
sammenheng blir førindustriell tid gjerne satt 
til 1850.

Når vil avviket være 2.17°C (da har 
temperaturen økt 2°C fra 1851) i følge begge 
regresjonslinjene? Hvor realistiske er disse? 
Diskuter.

1.

2.

Fra 1851: Fra 1960:



Oppgave 5

Figuren ovenfor viser temperaturutviklingen sammen med CO2-
innhold i atmosfæren. Den siste delen (den orange linjen) viser 
CO2-innholdet fra direkte målinger. For å beregne CO2-innholdet 
før 1959, har iskjerner fra Antarktis og Grønland blitt benyttet. Den 
røde linjen viser disse verdiene. Benevningen til CO2-innholdet er 
ppm som står for ‘parts per million’ (antall deler CO2 av en million 
deler luft).

Vi ser at både temperaturen og CO2-innholdet har en økende 
trend, spesielt etter 1960. Finn grafisk stigningstallet som passer til 
CO2-innholdet for perioden etter 1960 (den orange linjen).

3.
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Oppgave 6
Hvis utviklingen fortsetter på samme 
måte som den har gjort fra 1960 til i 
dag, hvilken temperaturøkning vil en 
økning av CO2 til 450 ppm tilsvare? 
Tips: Bruk stigningstallene du har 
funnet til regresjonslinjen til 
temperatur og CO2-innhold for 
perioden etter 1960 (oppgave 3. og 
5.)

Fra 1960 temperatur:
0,0218x-43,068

Fra 1960 CO2:

1,22x

1,22𝑥 + 316,49 = 450
1,22𝑥
1,22 =

450 − 316,49
1,22

𝑥 = 109
	
	
	

0,0218(2069) − 43,068 = 2,0362

+316,49

År etter 1960 når co2, nivå er 450 ppm:

Årstall der co2 nivå er 450-ppm:
1960 + 109 = 2069

Avvik I temperatur fra 1961-1991 I 2069:Økning I temperatur
fra 1960-2069:
2,0362 − (−0.072)
2,0362+ 0,072
= 2,1082 ≈ 2,11



Avslutning



Kilder

https://snl.no/klimaendringer

https://skolelab.uib.no/blogg/ekte_da
ta/2015/03/01/temperatur-og-co2/


