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Mesteparten av jordas overflate er dekket av hav, men 
noen steder stikker landområder opp av havet. Store, 
sammen hengende landområder kaller vi kontinenter. 
Ved å lære hva som skjer når kontinentene beveger seg, 
vil du forstå mer om hvorfor jorda ser ut som den gjør 
med fjell, hav og landområder. Du vil også lære om 
hvordan luft- og havstrømmer påvirker klimaet ulike 
steder på kloden.

Jorda
Planeten vår

Hvorfor finnes det så mange vulkaner på Island? Hva er det som 
gjør at flaskepost som kastes i havet i Florida, kan dukke opp 
langs kysten i Norge? Og hva er egentlig drivhuseffekten? I dette 
kapitlet vil du lære om hvordan jorda er bygd opp, hvordan havet 
oppfører seg, og hva som skjer i luftlaget rundt jorda.4

Viktige begreper
• Jordskorpeplater
• Platetektonikk
• Atmosfæren
• Drivhuseffekt
• Ozonlaget 
• Klima 
• Havstrømmer

Jorda har  
mange ulike  
typer klima.



Plastflaskene  
som dro ut i verden

Hovedpersonene i historien vår 
ble alle skapt i en fabrikk der 
plasten i kroppene deres ble 
dannet fra olje og gass, smel
tet og formet til flasker. Etterpå 
ble de fylt med søt og bob
lende væske. Flaskene ble så 
forseglet, pakket, fraktet, kjøpt 
og til slutt tømt i lystig lag på 
stranda. Der ligger de nå og 
venter på sin ukjente skjebne.

Flaske nummer én driver med 
vinden, snart hit og snart dit, til 
noen omsider finner den og 
putter den i en søppelkasse. 
Derfra blir den fraktet til for
brenningsanlegget og brent i 
en diger ovn. Omgjort til kar
bondioksid stiger restene av 
flaska til værs og blander seg 
med de andre gassene i atmo
sfæren. Den ender sine dager 
som nok et lite bidrag til en 
stadig varmere klode.

måter. For eksempel kan dyr 
tro at flaska er mat, eller de 
kan sette seg fast i plastsøplet 
slik at de sulter i hjel.

Flaske nummer tre spares for 
den onde skjebnen til sine to 
søsken. Den blir raskt funnet 
av en ivrig flaskeplukker og 
pantet i nærmeste pante
automat. Siden den er en myk 
plastflaske, kan den ikke vas

kes og brukes på nytt slik den 
er. I stedet blir den vasket og 
smeltet om. Nå venter den 
spent på hva den skal bli i sitt 
neste liv. Blir den en fleece
genser, en stol eller kanskje en 
ny tannbørste? Den som blir 
resirkulert, får se!

Snipp, snapp, snute, så var 
eventyret ute.

Reisen til flaske nummer to er 
lengre, men dessverre ikke 
lykkeligere. Den blir tatt av en 
kastevind og farer rett til havs. 
Der fanges den opp av en hav
strøm. Havstrømmene sirkule
rer over hele kloden og samler 
alt på sin vei i midten av strøm
men. Etter måneder i havet 
havner flaske nummer to derfor 
sammen med mange andre i 

1 Hvorfor dannes det søppeløyer i havet?

2 Hva er mikroplast?

3 Finn ut hvordan plastsøppel håndteres i kommunen der du bor.

4 Undersøk hva du kan gjøre for å hjelpe til å håndtere all plasten som ikke blir resirkulert.

en øy av søppel i Stillehavet. 
Inne i søppeløya gnis flaska 
mot annen plast som har lidd 
samme skjebne. Slik frigjøres 
ørsmå biter av det vi kaller 
mikroplast. Mikroplasten 
 brytes svært langsomt ned, 
og plasten kan flyte i havet i 
det uendelige. Plasten fra den 
stakkars flaska og annen plast 
i havet truer livet der på flere 

Det var en gang tre plastflasker som lå tomme og forlatte på 
stranda. Alle tre skulle ut på hver sin reise, og skjebnene deres 
skulle komme til å påvirke miljøet på planeten vår på svært 
ulike måter. For å forstå de tre flaskenes skjebne må vi først 
vite litt om hvordan de ble til, og hvordan de havnet her.

▲ Plastavfall i havet er et stort miljøproblem.

Plast som  
blir kastet, blir  

ofte brent i 
forbrennings- 

anlegg.


