Klimat 1L: Läget just nu
(På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus,
footer eller fotnoter. Gör det nu.)

OK, nu har vi fått en uppfattning om vad som väntar i framtiden om vi fortsätter som vi gör
nu. Om vi istället tittar ut genom fönstret så kan vi se att detta ännu inte har hänt. Det är
fortfarande ganska trivsamt där ute, och om det är lite varmare så betyder det ännu så länge
bara att vi inte behöver frysa.
Varning, Åsikt ii: Den slutsats vi bör dra av det är att ÄNNU ÄR DET INTE FÖR SENT!

Det kan vara bra att ha en uppfattning om hur läget är just nu.
Global Climate Dashboard är en mycket bra sammanfattning av läget:
( http://www.climate.gov/#climateWatch )
Vill man få en noggrann genomgång av den senaste månadens väder så kan man titta på den
här sidan:
( http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201511 )
Dagsaktuella koldioxidhalter finns här:
( http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ )
Utförlig information om det nuvarande isläget:
( http://nsidc.org/arcticseaicenews/ )

Med den här sammanfattningen av nuläget så avslutar vi sektion 1 av klimat-kursen.
Tack för att du tar kursen! :-)

Bonus: Litet men positivt: Nästan ingen dör av värmeslag i Sverige:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8309/2009-125-18_200912518_rev.pdf

Humor-bonus iii:
http://lowres.jantoo.com/vacations-travel-car_journey-journey-nature-landscapes-beauty-17031710_low.jpg

---------Mer information om denna klimat-utbildning finns på:
http://klimatcbt.yolasite.com/
Dagens uppgift är att ägna 3 minuter åt att läsa eller skumma hela det här mailet.
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. iv
Detta mail kan även laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1L_LagetJustNu.pdf
Bonus: Nästa mail kan laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2L_HurFyllerViGapet.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 0.5: Det är viktigt att skilja mellan åsikter och vetenskapliga fakta. Avsikten är att alla
påståenden i den här kursen ska vara verifierbara vetenskapliga fakta. Det är därför jag är så noga
med att inkludera alla källor i fotnoterna. När jag skriver något som är min egen personliga åsikt så
markerar jag det så här.
Mina åsikter är naturligtvis alltid bonusmaterial och inte en obligatorisk del av kursen.
iii
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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.

