QUIZ
I rutan finns 14 påståenden. Fem av dem är rätt. Läs påståendena och avgör vilka
fem som stämmer. Kan du också hitta felen i de påståenden som inte stämmer?
Rätt

1.

Fel

FN:s mål är att ökningen av jordens medeltemperatur inte ska
överstiga två grader.

2. En koldioxidekvivalent är ett annat ord för en koldioxidmolekyl.
3. Plast skyddar grönsaker från att ruttna och kan vara en bra sak.
4. Glödlampor ska sopsorteras som glas.
5. Största problemet med odlad fisk är fodret de äter.
6. Om alla på jorden levde som i Sverige skulle det behövas två jordklot.
7. Hälften av all vår odlad mat behöver insekter för att kunna gro.
8. All mat som har passerat bäst-före-datum bör komposteras.
9. Medelsvensken kastar 7,5 kilo kläder varje år.
10. Dammet i våra hem är fult men ofarligt.
11. En lång innehållsförteckning ökar sannolikheten att produkten är
ekologisk.
12. All svenskproducerad mat är ekologiskt odlad.
13. Fattigare länder drabbas hårdare av klimatförändringarna än
rikare länder.
14. Det går bra att lämna smutsiga förpackningar till återvinningen.

Facit på nästa sida uu

FACIT – QUIZ
Alternativ 1:

Uppvärmningen ska hållas väl under två grader och helst 		

		

stanna på 1,5 grad.

Alternativ 2:

Koldioxidekvivalenter motsvarar hur stor klimatpåverkan andra

		

växthusgaser, till exempel metangas, har omräknat som om de

		

hade varit koldioxid.

Alternativ 4:

Glödlampor ska sorteras för sig och deponeras på

		

återvinningscentraler.

Alternativ 5:

Största problemet med odlad fisk är antibiotikaanvändning och

		

att de kan rymma och påverka de naturliga bestånden av samma

		

art.

Alternativ 6:

Om alla på jorden levde som i Sverige skulle det behövas ca fyra

		

jordklot.

Alternativ 8:

Mat som passerat bäst-före är många gånger fortfarande ätbar

		

om man smakar och luktar.

Alternativ 10:

Dammet i våra hem kan innehålla giftiga kemikalier.

Alternativ 11:

Långa innehållsförteckningar signalerar att produkten innehåller

		

mer kemikalier och konstgjorda ämnen.

Alternativ 12:

All svensk mat är inte ekologisk. Håll utkik efter speciella

		

ekologiska märkningar.

Rätt svar: alternativ 3, 7, 9, 13, 14

FEL SVAR:

