
Facit ”Björnen” 
Fråga 1: Brunbjörnen är allätare och äter både kött och växter, men vad äter de mest av? 
1. Myror 
X. Kött från bl.a. älg 
2. Bär 
Förenklat kan man säga att björnen under ett år ungefär äter 50% bär, 25% älg- och 
renkalvar och 25% myror. På hösten äter björnen som mest. Då kan den på en dag äta 
bär i så stora mängder att det motsvarar en tredjedel av björnens vikt (som 
varierar mycket, ofta mellan 100 och 250 kg). De söta bären är perfekt föda för björnen 
när den lagrar fett för att klara ideperioden. 

Fråga 2: Grodor och paddor är amfibier. Vad betyder det? 
1. De trivs bra i sand 
X. De lever både på land och i vatten 
2. De hoppar högt och långt 

Fråga 3: Hur lång tid tar det för naturen att bryta ned ett tuggummi som spottats ut på 
marken? 
1. 1 år 
X. 5-10 år 
2. 20-25 år 

Fråga 4: Att granen och tallen har kottar vet du säkert. Men Vilket lövträd har kottar? 
1. Lönn 
X. Björk 
2. Al 

Fråga 5: I Afrika pratar man om ”The big five”, de stora fem (lejon, leopard, elefant, 
noshörning och buffel). I Sverige pratar vi också om de stora fem, men då menar vi de 
fem största rovdjuren. Vilka fem djur ingår? 
1. Varg, lodjur, brunbjörn, järv och kungsörn 
X. Varg, brunbjörn, räv, älg och lodjur 
2. Varg, brunbjörn, myskoxe, järv och grävling 

Fråga 6: Lodjuret är något av Sveriges minitiger. Lodjur har stora breda tassar. Varför är 
det så bra för lodjuret? 
1. De blir som snöskor 
X. Lodjuren kan smyga tystare 
2. De blir som paddlar när lodjuret simmar 

Fråga 7: Vilket barrträd fäller sina barr på hösten? 
1. Lärk 
X. En 
2. Tall 

 



Fråga 8: Vad heter de ”svampar” som man framför allt hittar växande på träd? 
1. Lav 
X. Ticka 
2. Sopp 

Fråga 9: Hur många olika sorters ugglor finns det i Sverige? 
1. 5 
X. 9 
2. 11 

(Pärluggla, Sparvuggla, Kattuggla, Hornuggla, Slaguggla, Hökuggla, Jorduggla, Berguv, 
Lappuggla, Tornuggla, Fjälluggla) 

Fråga 10: Det finns mycket skogar och träd i Sverige. Men hur stor del av Sveriges yta är 
täckt av skog? 
1. 30 % 
X. 50 % 
2. 70 % 
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