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Skabeloner

Klimaktivisters mål på 1.5 betyder?

J At holde den globale op-varming på under 1.5 grader

At skabe ressourcer til 1.5 gange den nuværende verdens 

population

At bregrænse stigningen af verdenhavene til 1.5 meter

Under et skybrud falder 15mm regn på 30 min. Hvor 

mange mm regn falder på en time?    

300

15

J 30

Hvor mange forskellige klimazoner er der i verden?

3

5

J 4

Hvem er på billedet?

J Greta Thunberg

Greta Andersen

Greta Garbo

Hvilken gruppe er drivhusgasser? 

Metan (CH4), ilt (O2), kvælstof (N2)

J Metan (CH4), Kuldioxid (CO2), lattergas (N2O)

Metan (CH4), Kuldioxid (CO2), Argon (Ar)



Hvorfor spiser isbjørne ikke pingviner?

pingviner har ikke nok næring og fedt på kroppen  

J de mødes aldrig fordi de bor på henholdsvis Arktis og 

Antarktis

pingviner kan ikke fanges - de kan glide hurtiger på isen og 

er hurtiger i vandet end isbjørne

Over 10,000 børn deltog i DR ultra:bits konkurrence "Knæk 

Klimakoden". Vinderen af "bedste ide" var….

talende robotter der rydder op på stranden

havvindmøller med indbygget vandstøvsuger, som suger 

plastik op af vandet (og lader fiskene svømme videre)

J tøjscanner som kan fortælle forbrugeren, hvad 

miljøpåvirkning har været for tøjet. 

Hvem er med i filmen Ice age ?

Manny, Fiona og Diego

Elsa, Anna og Scrat

J Manny, Diego og Sid

Hvad er DMI ?

Danmarks Molbo Institut

J Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Maraton Institut

DANSK: Hvilken fase kommer før klimaks i 

berettermodellen?

J Konfliktoptrapning

Uddybning

Point of no return



Hvad har stratus, cirrus, cumulus og nimbus tilfælles? De 

er alle...

koste fra serien Harry Potter 

løbesko

J skyer

Hvornår sluttede den sidste istid?

For 150.000 år siden.

J For 15.000 år siden.

For 1.500.000 år siden.

Hvornår var det sidst hvid Jul i Danmark? 

J 2010

2014

2016

Mængden af plastik på jorden er X gange så stor som 

mængden af alle levende dyr til lands og til havet. Hvad er 

X ?

x er 10

J x er 2

x er 0.5

Hvilken græsrosbevægelse forkortes FFF ?

Females for future

J Fridays for future

Free-days for future

Hvad står COP15 for?

J
United Nations Climate Change Conference 2009 

Copenhagen

United Nations Climate Change Conference 2015 

Copenhagen

United Nations Climate Change Conference 2015 Paris



Hvad er klimakteriet?

Massiv bakterievækst i verdenshavene pga global 

opvarmning

J Et medicinsk begreb for overgangsalderen

Klimaaktivisternes globale hovedorganisation

Det globale klimamål på at begrænse den globale 

opvarmning til 1.5 grader tager som reference niveau…

1970

1990

J den førindustrielle tid 

Hvilket efterlader det størreste CO2 aftryk, flyvturen CPH-

Billund t/r eller produktionen af 1 kg protein som oksekød?

Flyvturen 

Oksekød

J Ca det samme aftryk

Hvilken af disse proteinrige fødevarer har den laveste CO2 

aftryk per g protein?

Tofu

kylling

J nødder

 

Danmark er den første land i verden, der har en 

olieproduktion af betydning, som sætter en slutdato. 

Hvornår lukker Danmark helt for olie og gasjagten i 

Nordsøen?

2030

J 2050

2075


