QUIZ
1. Vilken betydelse har kroppsstorlek då vi pratar om skador i
samband med alkoholkonsumtion och berusning?
1 Ingen betydelse, det är inte en faktor.
X En mindre kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med.
2 Vid en viss kroppsstorlek slutar kroppen att påverkas av alkoholkonsumtion.

2. Bortsett från servering på restaurang och försäljning av folköl där det
är 18-årsgräns, är det förbjudet att sälja alkohol till personer under 20 år.
Men när det sker, är det då den minderåriga köparen som begår brott
eller den som köpt ut alkoholen?
1 Det är den minderåriga som tar emot alkohol som begår brottet.
X Det är den som ursprungligen säljer alkoholen, även om personen inte vet att det ska
langas vidare, som begår brottet.
2 Det är den som förser minderåriga med alkohol som begår brottet.

3. I Sverige har man undersökt årskonsumtionen för tjejer och killar i
årskurs 9 sedan 1977. Under 2000-talet uppmättes de högsta volymerna i
undersökningens historia, hur många liter ren sprit drack killar respektive
tjejer under rekordåret?
1 År 2000 drack killarna 10,4 liter ren alkohol och år 2005 drack tjejerna 4,3 liter ren sprit.
X År 2000 drack killarna 5,4 liter ren alkohol och år 2005 drack tjejerna 3,3 liter ren sprit.
2 År 2000 drack killarna 3 liter ren alkohol och år 2005 drack tjejerna 2 liter ren sprit.

4. Bland de ungdomar (både tjejer och killar) som dricker alkohol,
vilka drycker är mest populära?
1 Sprit, alkoläsk och starköl.
X Sprit, vin och starköl.
2 Cider, vin och folköl.

5. Vilka tre ”problem” uppger ungdomar (i årskurs 9) som druckit alkohol
vara de vanligaste i samband med alkohol?
1 Gräl, bråk med polisen och tappat pengar eller värdesaker.
X Gräl, slagsmål och tappat pengar eller värdesaker.
2 Slagsmål, förstört saker eller kläder och kört moped, bil eller annat fordon.

6. Vad räknas som högkonsumtion av alkohol?
1 14 standardglas eller mer för killar och 9 standardglas för tjejer, per månad.
X 14 standardglas eller mer för killar och 9 standardglas för tjejer, per vecka.
2 9 standardglas eller mer för killar och 14 standardglas för tjejer, per vecka.

7. Antalet elever i årskurs 9 som dricker alkohol har gått upp och ner de
senaste 44 åren, och minskat kraftigt sedan år 2000. I den senaste undersökningen var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol,
hur stor andel av tjejerna respektive killarna uppger att de dricker alkohol?
1 44 % av tjejerna och 36 % av killarna.
X 85 % av tjejerna och 60 % av killarna
2 26 % av tjejerna och 16 % av killarna.

8. Var får tonåringar i årskurs 9 vanligast alkohol från?
1 Äldre kompisar eller andra vuxna.
X Hemifrån, tonåringens egna föräldrar.
2 Smugglad alkohol.

9. Alkohol och idrottsprestationer - hur påverkas egentligen kroppen
dagarna efter att den fått i sig alkohol?
1 Kroppen blir bara trött, med lite vila försvinner det snabbt.
X Kroppens prestationsförmåga försämras kraftigt och kroppen kan inte bygga muskler
eller återhämta sig på samma sätt.
2 Kroppen är upptagen med att bearbeta all alkohol och därför är man inte lika snabb.

10. Antalet niondeklassare som varit berusade före 13 års ålder har
minskat med mer än 70 % sedan år 2000. Hur stor är andelen för killar
respektive tjejer år 2016?
1 År 2016 var andelen 4%.
X År 2016 var andelen 21%.
2 År 2016 var andelen 11%.

