
Tipspromenad Energiexpo 2018 
 
Fråga 1: Hur mycket el gör ett genomsnittligt hushåll på 4 personer av med per år om man bor i villa 
respektive lägenhet med direktverkande el för uppvärmning? 
1 Villa 15 000 kWh och lägenhet 7 000 kWh.  
X. Villa 25 000 kWh och lägenhet 15 000 kWh  
2. Villa 35 000 kWh och lägenhet 20 000 kWh 
 
Fråga 2: Vad drar mest hushållsel i en lägenhet?  
1. Belysning  
X. Matlagning  
2. Kyl och frys 
 
Fråga 3. När man pratar om att leva på ett mer hållbart sätt är det tre aspekter som ofta lyfts som de 
viktigaste att arbeta med; bilen (alla transporter), biffen (maten vi äter) och bostaden (våra hem och 
andra byggnader). På senare tid är det ytterligare två aspekter som diskuteras då de har stor betydelse 
för vår livsstil och planetens resurser. Vilka? 
1. Butiken (prylar vi köper) och Biologisk mångfald (bevarandet av olika arter)  
X. Börsen (vårt ekonomiska sparande) och Butiken (prylarna vi köper)  
2. Biologisk mångfald (bevarandet av olika arter) och Börsen (vårt ekonomiska sparande) 
 
Fråga 4: Hur många brödskivor kan du rosta med 1 kWh? 
1. 40  
X. 60  
2. 100 
 
Fråga 5. I Sverige kommer 80% av elektriciteten från vatten- och kärnkraft och bara drygt 10% av 
elektriciteten från vindkraft. Ungefär hur stor andel av elektriciteten på Gotland kommer från 
vindkraft? 
1. 15%  
X. 30%  
2. 50% 
 
Fråga 6: Hur mycket mer el går normalt åt till uppvärmning av en villa om utomhustemperaturen 
minskar med 1 grad? 
1. 0,5 %  
X. 2 %  
2. 5% 
 
Fråga 7: De senaste 12 åren har WWF drivit en kampanj för att alla ska släcka sina lampor under en 
timme. Syftet är dock inte att driva en energikampanj utan det handlar om att sända en stark och 
symbolisk signal till världens ledare att agera i klimatfrågan. År 2018 deltog 188 länder och timmen 
uppmärksammandes av 258 svenska kommuner. Vad kallas denna timme? 
1. Climate hour  
X. Earth hour  
2. Sustainability hour 



 
Fråga 8: Hur mycket el drar en LED-lampa jämfört med en vanlig glödlampa? 
1. 20% av vad glödlampan drar  
X. 45% av vad glödlampan drar  
2. 60% av vad glödlampan drar 
 
Fråga 9: Om du tvättar på lägre temperaturer kan du spara en del elanvändning. Ungefär hur mycket el 
sparar du om du tvättar på 40 grader istället för 60? 
1. 30 %  
X. 40%  
2. 50% 
 
Fråga 10: Det finns många stöd som privatpersoner och företag kan söka för att göra 
energieffektiviserande eller utsläppsbesparande åtgärder. Vem bör man vända sig till om man har 
frågor om dessa stöd? 
1. Naturvårdsverket  
X. Region Gotlands energi- och klimatrådgivare samt Länsstyrelsen  
2. GEAB 
 
 

Barnfrågor: 
 
Fråga 1: Vi människor använder energi till allting på olika sätt. Vi får energi från mat för att kunna 
röra oss, tänka och prata. Vi använder energi från olika bränslen för att kunna ta oss runt i bilar, 
bussar, flyg m.m. Vi använder också energi i form av elektricitet för att kunna laga mat hemma, ha 
lyse på eller tvätta kläder. Elektricitet kommer t.ex. från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solceller.  
 
Vilken energikälla är absolut viktigast för att vi ska kunna leva på jorden? 
1. Olja  
X. Solen  
2. Vind 
 
Fråga 2: När vi använder energi från fossila bränslen som olja och kol så släpps det ut ämnen i luften 
som gör att klimatet blir varmare. Vad kallas uppvärmningen med ett annat ord? 
1. Växthuseffekten  
X. Globaleffekten  
2. Klimateffekten 
 
Fråga 3: Det finns många saker som leder ström, t.ex. vatten, järn och gummi. Men vilken av följande 
leder INTE ström? 
1. En människa  
X. Guld  
2. Plast 
 
Fråga 4: Batterier är superbra att ha om man behöver energi till saker som inte ska sitta fast. 
någonstans Det finns över 1000 olika sorters batterier och i vår vardag använder vi allt från små 



klockbatterier till stora bilbatterier. En del batterier, som de vi har i våra mobiltelefoner, går att ladda 
om och om igen, medan andra helt enkelt tar slut. Vad ska du göra med batterier som är dåliga eller 
slut? 
1. Slänga i vanliga papperskorgen  
X. Slänga ute i skogen  
2. Lämna i en batteriholk som finns på återvinningsstationer eller i affärer 
 
Fråga 5: Alla barn vet nog att man absolut inte ska stoppa en gaffel eller annan metall i eluttag. Men 
varför är det egentligen så viktigt? 
1. Metall leder ström, så om gaffeln kommer i kontakt med eltillförseln i uttaget så kommer den 
som håller i gaffeln få en elchock, som kan vara så kraftig att man faktiskt dör.  
X. Gaffel och annan metall kan förstöra eluttaget så att det slutar fungera  
2. Gaffeln kan bli så varm av energin från elen att den smälter, eller ger den som håller i den 
brännskador. 
 
Fråga 6: I Sverige använder vi ganska mycket kärnkraft för att få elektricitet. I kärnkraftverk använder 
man ett radioaktivt ämne som energikälla för att framställa el. Vad heter det ämnet? 
1. Radon  
X. Kryptonit  
2. Uran 
 
Fråga 7: Världsnaturfonden har tillsammans med några andra tagit fram ett spel som finns på internet, 
där barn i mellanstadieåldern kan visa vad de kan om planeten vi bor på. Vad heter spelet? 
1. Planetexperterna  
X. Planeträddarna  
2. Planetutforskarna 
 
Fråga 8: Växter omvandlar energi från solen till energi som de kan använda till att växa och som vi 
kan använda genom att äta växterna. Vad kallas det? 
1. Solomvandling  
X. Fotosyntes  
2. Symbios 
 
 Fråga 9: I vår luft finns massor av olika gaser. En del av dem gör så att energin från solen stannar 
extra länge och värmer upp jorden, så att vi får ett varmare klimat. Vad heter den vanligaste sådana 
gasen som vi brukar prata om när det handlar om utsläpp av växthusgaser? 
1. Syre  
X. Vätgas  
2. Koldioxid 
 
Fråga 10: Vi har begränsad tillgång till energi för vår användning, så vi behöver vara sparsamma med 
hur vi använder energi. Vilket tycker du är det bästa energispartipset? 
1. Att bara ha lågenergi- och LED-lampor hemma och alltid släcka lyset när man lämnar ett 
rum – det är ju dumt att lyset är på om ingen behöver ljuset!  
X. Att ha snålspolande duschmunstycke, ta korta duschar och inte duscha varje dag – det sparar 
både energi och vatten!  
2. Att sänka värmen hemma någon grad och ta på sig en filt om man blir lite kall – värmen i 
hemmet drar massor av energi och en grad gör stor skillnad! 
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