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Naturvidenskabelig metode
Observationer
Spørgsmål..?

To forskellige argumentationsformer
Ny hypotese

Hypotese

En faglig begrundet antagelse

Yderligere data /
observationer
Analyse af data

finde mønstre, korrelation
/ sammenhænge

1

Hypotesen
bekræftes

eller

2

Hypotesen
afvises

Naturvidenskabelig Teori

Globalopvarmning 1
Er nedenstående analyse induktiv eller deduktiv
?
• Observationer - f.eks. ekstremt vejr og
temperaturstigning
• Spørgsmål - Menneskeskabt klimaændring ?
• Hypotese - Vores CO2-udledninger -> global
opvarmning / klimaforandringer
• Indsamling af data - som kan bekræfte eller
afkræfte hypotesen
• Analyse af data;
• temperaturkurver og CO2 koncentration,
isafsmeltning, havvandsstigninger, tørke/
oversvømmelser, orkaner , ekstremt vejr
mv
• Konklusion: Der foregår en "Menneskeskabt
Globale Opvarmning"
• Hvor sikker er konklusionen?

Globalopvarmning 2
Er nedenstående analyse induktiv eller deduktiv?
• Drivhuseffekten er afgørende for jordens klima
• Hypotese:
Menneskets stigende udledning af drivhusgasser
vil medføre en globalopvarmning
• Observationer / beviser:
• Stigende Co2 koncentration
• Stigende global gennemsnitstemperatur,
• isafsmeltning, ekstremt vejr etc.
• Hypotesen bekræftes
• Konklusion: Politiske indgreb er nødvendige for at
forhindre globalopvarmning
• Hvor sikker er konklusionen?
Hvilke præmisser hviler den på?
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USA har et meget højt CO2 udslip pr. indb.
Pga. lave energipriser, store biler, aircondition mv

Med oliekrisen i 1973
falder CO2 udledning
pga. faldende økonomisk
vækst efter 1973
Stigende CO2
udledning pga.
stigende økonomisk
vækst i 1960’erne

USA har kun reduceret deres
CO2 udslip fra ca. 20 -> 17 t. pr. indb.
fra ca. 2004 - 2014

Ca. 20 t. pr indb.
Danmarks energi- og klimapolitik
viser sig i en reduktion af CO2
udslip pr. indb. fra ca. 12 -> 6 t
pr indb. fra ca. 1996 - 2014

Ca. 12 t. pr indb.
Rige / industrialiserede
lande har højt CO2
udslip

Kinas industrialisering,
økonomiske vækst
og stigende eksport =>
voldsom stigning i CO2 udslip

Fattige / landbrugsamfund har et lavt
CO2 udslip
Glade 60’ere

Oliekrisen +
lavkonjunktur

Fortiden

Nutiden

klimaforandringer

klimaforandringer

CO2
Livsstil og forbrug

pres

• Pladetektonik og
vulkanisme
• Jordens bane, hældning
og orientering
• Oceanstrømme og vinde
• Solaktivitet
• ….

+

Personligt ansvar ..

Fremtiden
klimaforandringer
Hurtigere , voldsommere
klimaforandringer
Konsekvenser for Børn
og børnebørn .. og hele
planeten Jorden …

Moralsk og etisk ansvar ..

Politisk

Naturlige årsager

Klimaproblematikken

Staten / politikernes ansvar …

hvor langt vil / skal man gå med lovgivning, påbud og forbud?

