FRÅGESPORT OM PANT
ÅK 4-6
Hur mycket kan du om återvinning och pant?
Testa dig själv i en kul frågesport där du får möta
kompisarna Julia och William – två riktiga experter på pant!
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1.

Det här är Julia och William. De pantar
sina flaskor och burkar i affären och
har precis stoppat ned en burk i
pantautomaten. Burken försvinner men
de får ändå ingen pant. Varför inte?
a) Burken är köpt utomlands och sådana får
man ingen pant för
b) Automaten är full och kan inte ta emot fler
burkar
c) De har stoppat ned burken för fort i
automaten

2.

?

– Ska korken vara kvar på PET-flaskan när
man pantar den? undrar William osäkert.
Tur att Julia vet! Vad tror du hon svarar
honom?
a) Ja, den är också i plast och går att återvinna.
b) Nej, den är för hård.
c) Bara om korken är svart.

3.

Men titta! En av burkarna är platt som en
pannkaka. Vad tycker du att kompisarna
ska göra med burken?
a) Kasta den i en papperskorg. Den är ändå
värdelös!
b) Kasta den i metallåtervinningen
c) Be butikspersonalen att lägga den bland
de övriga pantade burkarna. Även om en platt
burk inte ger pant kan den
alltid återvinnas ändå!
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4.

När Julia och William pantar flaskor
och burkar så sparar de värdefull
energi som vi skulle kunna ha använt
till annat. Hur mycket energi motsvarar
EN pantad burk?
a) Julia kan spela tv-spel i åtta timmar för
en pantad burk.
b) William kan sitta en timme framför datorn
för en pantad burk.
c) Williams storebror kan dammsuga
lägenheten i en timme för en pantad burk.

5.

När Julias kompis slänger sin tomma
läskburk på marken säger Julia ifrån.
Hon vet hur lång tid det tar för naturen att
bryta ned aluminiumet. Vet du också hur
lång tid det tar?
a) Det tar 10 år
b) Det tar 30 år
c) Det tar 300 år

6.

Julia och William är inte de enda som
pantar burkar – vi är många! Hur många
av alla sålda burkar hjälps vi i Sverige åt
att återvinna igen?
a) Av tio sålda burkar återvinner vi bara tre
b) Vi återvinner hälften av alla burkar som säljs
c) Av tio sålda burkar återvinner vi hela nio
stycken – hurra vad bra vi är!

7.

Det är Returpack som ansvarar för
återvinningen av burkar och flaskor i
Sverige.
– Det där är deras symbol! säger William
och pekar. Vilken av symbolerna pekar han
på?
a)
b)
c)

RÄTT SVAR
1. A) Flaskan är köpt utomlands och sådana får man ingen pant för
2. A) Ja, den är också i plast och går att återvinna.
3. C) Be butikspersonalen att lägga den bland de övriga pantade burkarna.
Även om en platt burk inte ger pant kan den alltid återvinnas ändå!
4. A) Julia kan spela tv-spel i åtta timmar för en pantad burk
5. C) Det tar 300 år
6. C) Av tio sålda burkar återvinner vi hela nio stycken – hurra vad bra vi är!
7. B)
1 - 3 rätt:
Oj, du kan inte så mycket om pant! Men var inte ledsen – du kan lära dig mer!
Gå in på www.pantamera.se och bli en expert du också! Lycka till!
4 - 5 rätt
Bra jobbat – du kan mycket om pant och återvinning! Gör gärna testet en gång
till och sikta på alla rätt!
6 - 7 rätt
Guldstjärna! Du är en riktig pant-expert! Lär gärna dina kompisar och föräldrar
hur man ska panta rätt så kanske vi kan återvinna ännu fler burkar och flaskor i
framtiden!
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