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FN’s klimapanel konkluderede i 2007, at der 
er 90 procent sikkerhed for, at den nuværen-
de globale opvarmning skyldes det menne-
skelige udslip af drivhusgasser.

Iskerneboringer viser, at CO2–indholdet i at-
mosfæren i dag er hele 35 procent større end 
for 175 år siden. Det er en stigning som lig-
ger langt ud over de naturlige variationer, og 
det årlige udslip af CO2 bliver stadig større.

Ifølge FN’s klimapanel er det menneskeskab-
te CO2–udslip steget med 70 procent mellem 
1970 og 2004, og denne udvikling ser ud til 
at fortsætte.

Dette hæfte er en samling af de nyeste resul-
tater og er således en status på klimaforsker-
nes billede af fremtidens klima anno 2008. 

Jordens klima – fortid og fremtid er et ud af 
en række hefter med undervisningsmateriale 
udarbejdet til Naturvidenskabeligt grundfor-
løb. Hæftet er udformet, så det også kan an-
vendes i Almen studieforberedelse og i indivi-
duelle fag. Heftets afsnit lægger i høj grad op 
til  et samarbejde med andre fag.

Hæftet introducerer nogle grundlæggende 
naturvidenskabelige begreber og giver mu-
lighed for samarbejde mellem alle de natur-
videnskabelige fag, men der kan også laves 
forskellige undervisningsforløb, som vægter 
fagene forskelligt.  

Til hæftet er knyttet en hjemmeside, www.
nfa.fys.dk, hvor det er muligt at finde yderli-
gere datamateriale, forslag til undervisnings-
forløb, eksperimentelle undersøgelser, opga-
ver og uddybninger.

Naturvidenskab
for alle 

er udgivet af Fysikforla-
get med støtte fra Hoved-
stadens Udviklingsråd og 
Undervisningsministeriets 
tips/lottomidler.
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