
Sant eller falskt? 

Bildspel till övningen  
Vad är eko? för åk 4-6 



Regler 

 
 
Ta ställning till de påståenden som visas: 
 
Armarna i kors = Jag tror påståendet är falskt 
 
Tummen upp: = Jag tror påståendet är sant 



Sant eller falskt? 

 
 
 
 
 
Ekologisk odling står för ungefär hälften 
(50 procent) av all odlad mark i Sverige. 
 



Falskt 

Ungefär 17 procent av all odlad mark i 
Sverige är ekologisk.  



Sant eller falskt? 

Grisar älskar att böka med sina 
trynen i jorden. 



Sant 

Det är ett naturligt beteende hos grisar 
att böka med trynet i jorden. De använder 
trynet till att gräva fram maskar och 
andra godsaker. 



Sant eller falskt? 

Det som sticker upp ovanför jorden på 
en potatisplanta kallas stamknöl. 



Det heter blast.  
Stamknölarna är själva potatisarna  

som växer nere i jorden.  

Falskt 



Sant eller falskt? 

Ekologiska höns är alltid utomhus. 



 
 
Ekologiska höns ska ha möjlighet att röra 
sig fritt inomhus eller utomhus på en 
rastgård när vädret tillåter. Höns älskar 
att picka och sprätta i marken. 

Falskt 



Sant eller falskt? 

Skalbaggar hjälper till att pollinera.  



Sant 

Det är många insekter som hjälper till att 
pollinera, som bin, humlor, skalbaggar 
och fjärilar. 



Sant eller falskt? 

 
 
 
 
 

En ekologisk bonde vill ha insekter på 
sina odlingar.  



Sant 

Fast inte vilka insekter som helst, utan 
de som hjälper till med pollinering och 
de som hjälper till att hålla parasiter och 
ohyra borta. 



Sant eller falskt? 
 
 
 
 
 
 
 
På ekologiska gårdar är vissa bekämpnings-
medel tillåtna. 
 



Sant 

I ekologisk odling kan vissa 
bekämpningsmedel användas. De kallas 
ofta växtskyddsmedel och innehåller 
ämnen av naturligt ursprung.  
Inga konstgjorda kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel är 
tillåtna i ekologisk odling. 



Sant eller falskt? 

I Sverige äter vi i genomsnitt 100 
bananer per person och år.  



Sant 

Sverige är ett av de länder som äter mest 
bananer i världen, av de länder som inte 
själva odlar bananer.  


