
 

 

Klimat 3Q: Att göra det tekniskt möjliga politiskt möjligt    

 

(På 3 i minuter hinner du skicka ett kort mail som beskriver någonting (oavsett hur litet) som 

skulle kunna göra en värld utan farlig klimatförändring lite mer politiskt möjlig. Gör det nu. ii) 

 

Den förra uppgiften i sektion 3 var att fundera ut minst ett sätt att göra en verklig lösning 

mer politiskt möjlig än den är idag. iii  

Dagens uppgift är att maila dina tankar till kurskamraterna och till mig, t.ex. via 

diskussionsgruppen (=Reply från det här mailet). iv  

 

En del av deltagarna i diskussionsgruppen inte har hunnit lika långt som du i kursen. Det kan 

därför vara bra att inleda inlägget där med att förklara varför du föreslår det du gör. Om du 

vill så kan du t.ex. inleda med följande text: 

"Dagens uppgift var att fundera ut minst ett sätt att göra en verklig lösning mer politiskt 

möjlig än den är idag. Man fick inte tumma på gränserna för vad naturen tål. I övrigt var i 

princip allt tillåtet, från att rösta i riksdagsvalet eller förbjuda all överkonsumtion eller ha 

statligt anställda som lär ut fakta om klimatet, till att kandidera som USA:s president. 

Det här inlägget är avsett som input till en "brainstorming". Den viktigaste regeln vid en 

brainstorming är att inga ideer får förkastas direkt. Alla ideer är välkomna och bland alla 

ideer kan man sedan spinna vidare på de bästa trådarna. 

Med detta sagt så är min ide så här: 

För att göra en verklig lösning mer politiskt möjlig behöver ..." 

 

Inlägget behöver bara vara så bra som du hinner skriva det på 3 minuter, men skicka det NU.  

Obligatoriskt är att kasta ner några tankar och skicka iväg. Det tar inte mer än 3 minuter. 

Bonus är att senare dessutom skicka något mer genomtänkt. 

(Du kan alltid lägga till en mer omfattande beskrivning i ett senare mail om du vill.) 

 

 

 

Bonus: Litet men positivt: EU planerar att lägga 20% av sin budget på klimatåtgärder: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2013-02-

08_01_en.htm  

Humor-bonus v: http://suntzubusiness.files.wordpress.com/2013/01/competition-

cartoon.jpg  

 

 

 



 

 

 

 

 

 ----------  

Mer information om denna klimat-utbildning finns på: 

http://klimatcbt.yolasite.com/ 

 

Dagens uppgift är att skicka ett mail enligt ovan. 

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. vi  

 

Detta mail kan även laddas ner som PDF från: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat3Q_GoraDetTeknisktMojligaPolitisktMojligt.pdf 

 

Om du vill gå kursen så kontakta mig på http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php   

 

(Du har väl lagt till http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php antingen i din adressbok, eller 

bland betrodda avsändare i ditt spamfilter? Annars kan vissa kursmail fastna i ditt spamfilter. 

Skriv till mig på http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php om du vill ha hjälp med det, eller 

om du saknar något kursmail.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

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 KM.3P: Kurs-mail "Klimat 3P: En ännu striktare nödutväg" ( 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat3P_EnAnnuStriktareNodutvag.pdf ) 

 
 
iv Fotnot 0.6: Klicka på ”Svara” eller ”Reply” från det här mailet, för att skicka ett svar till kursens 

diskussionsgrupp (och mig).  

Kontrollera att mailet skickas till: klimatcbt-diskussionsgrupp@googlegroups.com   

  - Om du vill skriva bara till dem som har fått samma mail som du (och mig), så klicka på ”Svara alla” 

eller ”Reply to all”. Ta bort mottagaren klimatcbt-diskussionsgrupp@googlegroups.com och skicka 

därefter mailet som vanligt. 

  - Vill du skicka ett mail bara till mig som ger kursen så skickar du det istället till: 

http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php  

(Även om diskussionen oftast kommer att vara mellan er kurskamrater, så är jag alltid intresserad av 
vad ni har att säga. Särskilt nu när kursen fortfarande är under utveckling.) 

Bonusuppgift: Diskussionsforumet är fortfarande ganska nytt. Hjälp mig gärna genom att berätta för 

mig hur det fungerar och vad som är bra och dåligt. 

 
 
v Fotnot 0.13: Det som inte tål att skrattas åt är väl inte heller värt att ta på allvar   :-) 

 
 
vi 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. 


