Klimat 1A: Välkommen
Välkommen till en klimat-utbildning i fyra sektioner (delar).
Dagens uppgift är att titta på en 3 i minuter lång YouTube-film från National Geographic. Den
handlar om vad som händer när jorden blir en grad varmare. Titta på den nu ii:
http://www.youtube.com/watch?v=2_ZQRIsn2pA
Om du har läst boken "Sex Grader" iii så vet du redan det här. I så fall kanske du vet någon
annan som också borde ta denna klimat-utbildning iv, och som du kan rekommendera
YouTube-filmen eller boken till.

Filmen är det enda som ingår i 3-minuters-varianten v av det här kurs-mailet. För dem som
vill veta mer så bifogar jag även denna "brödtext" och bonus-material.
Bonus 1: Dagens första bonusmaterial är en karta som visar var nya värmerekord har satts
den senaste månaden:
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/map-percentile-mntp/201511.gif
Bonus 1: Dagens andra bonusmaterial är en time-lapse film som visar glaciärsmältning:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/james_balog_time_lapse_proof_of_extreme_ice_loss.html
Bonus 3: Den som är yngre än 30 år har aldrig upplevt en månad med normala globala
temperaturer:
"353rd consecutive month with a global temperature above the 20th century average"
(http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201407 )
Nästa kurs-mail kommer inom en vecka. Alla som har anmält sig under samma vecka får
samma mail. Ni blir kurskamrater så att ni kan diskutera genom att maila till varandra och till
kursens diskussionsgrupp.

Välkommen!
/Cecilia Burman

Bonus: Litet men positivt: Ännu kan man ha kul på glaciärerna:
http://www.hemavanfjallstation.se/hemavan/glaciaertur/
Humor-bonus vi:
http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/for/lowres/forn2648l.jpg

---------Mer information om denna klimat-utbildning finns på:
http://klimatcbt.yolasite.com/
Dagens uppgift är att titta på filmen.
Försök att alltid utföra dagens uppgift direkt när du får mailet. Om du bara har 3 minuter, så
slutför uppgiften så bra som den hinner bli på 3 minuter. vii
Detta mail kan även laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1A_Valkommen.pdf
Bonus: Nästa mail kan laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2A_VadBehoverGoras.pdf

Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial.

i

Fotnot 0.14: Tre minuter per mail räcker för att följa kursen Klimat-CBT. (Fotnot 0.20:)
På tre minuter per mail får man en översiktlig helhetsbild. För den som önskar en djupare förståelse
finns möjligheten att läsa resten av mailet. De flesta mail innehåller följande typer av information:
- 3-minuters: På 3 minuter hinner man läsa de viktigaste rubrikerna och slutsatserna så att man kan
följa kursen.
- Brödtext: Den löpande texten ger en fördjupad beskrivning av ämnet i mailet.
- Bonus: Intressant information som berör ämnet men inte egentligen hör till kursen.
- Footer: Nedanför brödtexten finns lite information om kursen. Den är i princip likadan i alla mail.
- Fotnoter: I fotnoterna finns alla beräkningar och källor. Läs i fotnoterna (bara) om du vill veta hur
jag har räknat, tänkt och resonerat eller vilka källor jag har använt.
Mer information om kursen finns på http://klimatcbt.yolasite.com/
ii

Fotnot 0.20: Detta är det rekommenderade upplägget: Ägna 3 minuter åt att göra den obligatoriska
delen direkt när du får e-mailet. Avsluta den obligatoriska delen då även om du inte är säker på att
du gör den på det bästa sättet. Om du har tid och lust (det kan vara omedelbart, senare, eller en
annan dag) så kan du göra bonusdelen, eller göra om den obligatoriska delen på ett bättre sätt.

iii

Fotnot 0.1: Boken ”Sex grader, vår framtid på en varmare jord” av Mark Lynas beskrivs under Källor.
( http://klimatcbt.yolasite.com/kallor.php ) Om du vill ha en grundligare förståelse för vad som
kommer att hända om vi inte stoppar klimatförändringarna, så rekommenderar jag varmt att du läser
boken. Den finns på biblioteket, den finns att köpa på t.ex. (
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170373612 ), eller du kan få ett exemplar av mig.
iv

Fotnot 0.19: Gör t.ex. så här om det är någon du tycker borde gå den här klimatutbildningen:
1) Berätta om kursen och fråga om han/hon vill gå den
2) Om han/hon vill gå kursen:
3) Be att få skicka hans/hennes mailadress till mig.
4) Skicka personens namn och mailadress till mig och berätta att han/hon vill gå kursen.
OBS! Skicka aldrig en mailadress till mig om inte mailadressens ägare uttryckligen har sagt att
han/hon vill det.
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Fotnot 0.14: Tre minuter per mail räcker för att följa kursen Klimat-CBT. (Fotnot 0.20:)
På tre minuter per mail får man en översiktlig helhetsbild. För den som önskar en djupare förståelse
finns möjligheten att läsa resten av mailet. De flesta mail innehåller följande typer av information:
- 3-minuters: På 3 minuter hinner man läsa de viktigaste rubrikerna och slutsatserna så att man kan
följa kursen.
- Brödtext: Den löpande texten ger en fördjupad beskrivning av ämnet i mailet.
- Bonus: Intressant information som berör ämnet men inte egentligen hör till kursen.
- Footer: Nedanför brödtexten finns lite information om kursen. Den är i princip likadan i alla mail.
- Fotnoter: I fotnoterna finns alla beräkningar och källor. Läs i fotnoterna (bara) om du vill veta hur
jag har räknat, tänkt och resonerat eller vilka källor jag har använt.
Mer information om kursen finns på http://klimatcbt.yolasite.com/
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Fotnot 0.13: Det som inte tål att skrattas åt är väl inte heller värt att ta på allvar :-)

Fotnot 0.20: Detta är det rekommenderade upplägget: Ägna 3 minuter åt att göra den obligatoriska
delen direkt när du får e-mailet. Avsluta den obligatoriska delen då även om du inte är säker på att
du gör den på det bästa sättet. Om du har tid och lust (det kan vara omedelbart, senare, eller en
annan dag) så kan du göra bonusdelen, eller göra om den obligatoriska delen på ett bättre sätt.

