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Vejr og klima påvirker os rigtig meget. Det bestemmer 

hvor vi bor, hvilket tøj vi går med, hvad vi spiser og hvor 
vi tager hen på ferie.

I denne bog kan du læse om forskellige slags vejr. Du får at 
vide, hvordan der opstår skyer, regn, sne og storme.
Så bliver du bedre til at forstå og forudsige vejret.
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Vejret og vores klima

Har du nogensinde tænkt på, at vi taler temme-
lig meget om vejret? Vi siger noget om vejret så 
godt som hver eneste dag, og vejret bestemmer 
en hel del af, hvad vi gør. Eller hvordan vi gør 
det. De fleste begynder dagen med at kigge ud 
og spørge sig selv: ”Hvordan er vejret i dag?”

Få ting påvirker os så meget som vejret. Vejret 
bestemmer hvad vi tager på, hvor vi tager hen 
på ferie, hvilket tøj vi køber, hvordan vi bor, og 
hvad vi spiser. Vejret påvirker dig og alt, hvad 
der sker på jorden. Vi ved også, at der har væ-
ret meget forskelligt vejr og klimaer gennem 
jordens levetid, fra meget varmt til meget koldt. 

Med vejr mener vi, hvordan luften er omkring 
os på en bestemt tid. Eksempelvis hvor varmt 
eller koldt det er, hvor fugtig luften er, om der 
er skyer på himlen, eller om det blæser eller er 
vindstille. 

Det er svært i forvejen at vide hvordan vejret 
bliver, så selv om vi har læst eller hørt vejrud-
sigten, kigger de fleste af os alligevel ud for at 
se, hvordan vejret er. 

Vejret kan også være meget forskelligt på 
forskellige steder, selv om de ligger nær hinan-
den. Det kan f.eks. være en slags vejr på den 
ene side af et bjerg og en helt anden slags på 
den anden side af samme bjerg. 

Mange mener at jordens miljø, klima og vejr på-
virkes af, hvordan vi lever.  Ved hvert emne i 
denne bog findes derfor et sparetip, som du kan 
følge, hvis du vil hjælpe med at beskytte miljøet 
og mindske vores energiforbrug. Gør du det, 
sparer du og din familie tilmed penge. 

SPARETIPPET  
Hvis du kan lide at drikke koldt vand, kan du 
stille en flaske med vand i køleskabet i stedet 
for at tænde vandhanen og lade vandet løbe, 
til det er koldt. 



Alt vejr afhænger af solen
Solen er kilde til alt liv på jorden og alt vejr.  Sol-
strålerne giver jorden den energi (varme) som gør, 
at vi kan bo her, og at vi eksisterer. Jorden varmes 
af solens stråler. Allermest varmer de i troperne ved 
ækvator (en tænkt linje, som deler jorden i to halv-
dele, nordlige og sydlige halvkugle) og mindst i po-
larområderne (ved nord- og sydpolen). Det skyldes, 
at jorden er rund, og at solstrålerne rammer forskel-
ligt på forskellige dele af jorden. 

Hvis du lyser med en lommelygte på en fodbold, kan 
du se, hvor forskelligt lommelygtens lys rammer bol-
dens overflade. Præcis sådan rammer solens stråler 
jorden. 

Hvad der sker, når solstrålerne rammer jorden af-
hænger af, hvordan der ser ud der, hvor de rammer, 
og om strålerne kommer skævt eller lige mod jor-
dens overflade. Er overfladen lys, reflekteres (spej-
les) meget af strålingen væk fra jorden, er overfla-
den mørk, bliver meget af varmen fra solens stråler 
i jorden.

Der, hvor der ligger sne, reflekteres (spejles) cirka 
80% af al stråling væk fra jorden igen. Derfor bliver 
man blændet, når solen lyser på den hvide sne. Der-
imod tager de grønne skove imod og beholder rigtig 
mange af solens stråler.

Da solen ikke varmer lige meget overalt på jorden, 
bliver der ikke lige varmt på forskellige steder.  Når 
atmosfæren forsøger at udjævne temperaturforskel-
lene, opstår der vinde, det begynder at blæse. Tem-
peraturforskellene gør også, at der dannes forskelli-
ge klimazoner på jorden. Eksempelvis er der et kli-
ma i bjergområder og et andet i ørkener. 
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Atmosfæren – den vigtige skal

Luften omkring jorden kaldes atmosfæren. Den 
består af forskellige gasser:  Kvælstof, ilt og lidt 
kuldioxid. Atmosfæren er nødvendig for at vi 
kan leve her. Der er ingen helt klar grænse 
mellem rummet og atmosfæren.

Hvordan blev atmosfæren dannet?
Da jorden blev dannet for mange, mange år si-
den, var det utroligt varmt. Igennem lang tid 
blev atmosfæren dannet af gasser, som kom fra 
vulkaner og fra jordens indre.
Senere blev en ny slags atmosfære dannet af 
vanddampe og forskellige gasser, men der fand-
tes ingen ilt (det vi skal bruge for at trække vej-
ret). Gasserne gjorde, at en meget større del af 
varmen fra solen blev på jorden. 
De store mængder vanddampe dannede lidt efter 
lidt havene, og vandets kredsløb (se side 6) kun-
ne begynde. Der var stadig næsten ingen ilt.
Det var først efter, at den såkaldte fotosyntese 
begyndte, at der blev mere og mere ilt i vores at-
mosfære. Fotosyntesen er den proces, hvor plan-
terne ved hjælp af sollys omdanner kuldioxid og 
vand til blandt andet ilt. 
De gasser, som får solvarmen til at blive på jor-
den kaldes drivhusgasser. De fungerer præcis 
som et drivhus, som slipper solens varmende 
stråler igennem og samtidig forhindrer den op-
varmede luft i at forlade drivhuset. 

Hvor højt når vejret?
Hvis du nogen sinde har fløjet på ferie, ved du 
måske, at de fleste flyvemaskiner flyver i cirka 
10.000 meters højde. De få skyer, som kan nå så 
langt op, er store tordenskyer, fjerskyer og 
skyslør.

Atmosfæren er tynd
Hvis du forestillede dig, at jorden var lige så lille 
som et æble, så ville troposfæren (den del af at-
mosfæren, som er nærmest jorden, se figuren til 
højre) ikke være tykkere end æblets skræl. Uden 
atmosfæren ville vi ikke kunne leve på jorden. 
Den kapsel af gas, som findes rundt om jorden, 
findes også rundt om mange andre himmellege-
mer. Hos planeten Venus er atmosfæren tyk og 
består af kuldioxid. Det betyder, at der er dobbelt 
så varmt der som i en ovn på højeste temperatur. 
På planeten Mars er der næsten in-gen atmosfære, 
og der er koldt som i en dybfryser. Uden atmosfæ-
ren ville der være minus 20 grader på jorden.

Kuldioxid, CO2, som findes i luften, når vi træk-
ker vejret, er en gas, der består af kul og ilt.

Selv planter ”trækker vejret” og bruger kullet i 
luften til at opbygge sig selv. Hvis der kommer 
for meget kuldioxid i luften, bliver det lidt efter 
lidt varmere her på jorden. Det er det, som kal-
des drivhuseffekten.

SPARETIPPET
Lad ikke apparater stå på Standby, når de ikke 
bruges. Sluk i stedet på hovedkontakten. Hvis alle 
gør det, kan vi tilsammen spare masser af energi 
og penge.       
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