Bilar, fabriker och kraftverk ger avgaser som är en av de
största orsakerna till klimatförändringarna.
Vad heter gasen de släpper ut?
1. Helium
X. Butan
2. Koldioxid
Det är ont om sötvatten på jorden. Vi behöver spara på
det och se till att alla på jorden får rent vatten.
En indier gör av med cirka 20 liter vatten per dag. Hur
mycket gör en svensk av med? (tvätt, disk, matlagning,
toalett mm)
1. Ca 40 liter
X. Ca 100 liter
2. Ca 200 liter
Hur mycket längre håller en lågenergilampa än en
vanlig glödlampa?
1. 8-10 gånger längre
X. Dubbelt så länge
2. Inte alls längre!
Vi i den rika delen av världen har ett större ansvar att
göra något åt klimatförändringarna. Vi i den rikaste
femtedelen av världens befolkning gör nämligen av
med 58 % av all energi och äger......
1. 64 % av alla bilar
x. 87 % av alla bilar
2. 95 % av alla bilar
Hur många jordklot behövs om alla människor lever i standraden vi har i Sverige?
1. 3,5
X. 1,7
2. 4,2
Ungefär hur många kilo kött tror du att en genomsnittlig svensk äter per år?
1. 50 kg
X. 80 kg
2. 20 kg
Vilket av påståendena om växthuseffekten stämmer?
1. Vid förbränning av kol och olja bildas syre som släpps ut i atmosfären.
X. När vi släpper ut växthusgaser som till exempel koldioxid blir jorden varmare.
2. I fotosyntesen avger växterna koldioxid till atmosfären.
Vad har Golfströmmen för effekt för oss som bor i Norden?
1. Varmare klimat
X. Kallare klimat
2. Ingen betydelse
Vilken gräns för framtida temperaturhöjningar finns i Parisavtalet?
1. Under två, men helst under 1,5 grader
X. Temperaturen ska inte höjas över 2019 års nivå
2. Under fem grader, eller åtminstone inte högre än åtta
Hur mycket av Sveriges yta består av vatten (i procent %)
(8,97%)

