
Fråga 

Internet 
På internet kan man skriva en 
personlig och öppen dagbok, ofta 
bestående av regelbundna skriftliga 
inlägg med iakttagelser och 
synpunkter på dagsaktuella 
händelser? 

Vad kallas en sådan dagbok? 

1.   Blogg 

X.   Passage 

2.   Youtube 
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Fråga 

Samhälle 
Statsminister är benämningen för  
regeringschefen i Sverige och även 
i övriga nordiska länder. 

Vad heter Sveriges statsminister 
2009? 

1.  Maud Olofsson  

X.  Jan Björklund  

2.  Fredrik Reinfeldt 
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Fråga 3 
TV 
Idol 2008 var TV-programmet 
Idols femte säsong i Sverige. 
Programmet avslutades den 12 
december med en final i Globen 
där Kevin Borg slutligen stod som 
segrare. 

Vem kom tvåa i finalen? 

1.   Johan Palm 

X.   Alice Svensson 

2.   Agnes Carlsson 



Fråga 4 
Djur 
Pingviner är en fågelart som är  
utmärkta simmare men de kan inte 
flyga. Pingviner äter fisk och 
kräftdjur. 

I vilken del av världen förekommer 
de i första hand? 

1.   Nordpolen 

X.   Grönland 

2.   Sydpolen 



Fråga 5 
Matematik 
Addition är det räknesätt där man 
adderar två eller flera tal och får ett 
resultat. Talen man adderar kallas 
termer, mellan termerna skrivs 
plustecken: 2 + 3 = 5. 

Vad kallas resultatet i en addition? 

1.   Summa 

X.   Produkt 

2.   Variabel 



Fråga 6 
Serier 
Woody Woodpecker är en rätt 
störande tecknad figur som är 
huvudperson i 194 tecknade filmer 
åren 1940 – 1972.Han finns även som 
tecknad serie och har haft en egen 
serietidning i Sverige. 

Vad heter Woody Woodpecker på 
svenska? 

1.   Kalle Anka 

X.   Fred Flinta 

2.   Hacke Hackspett 



Fråga 7 
Natur 
Barken är det skyddande yttersta 
skiktet på stammar, grenar och 
rötter hos buskar och träd, den  
består av två lager. Det innersta 
kallas silvävnad och det yttersta 
kallas korkvävnad. 

Vad kallas barken hos björkar? 

1.    Vril 

X.    Näver 

2.    Masur 



Fråga 8 
Spel 
Bowling är ett spel där man med ett 
tungt klot ska slå ner käglor i änden 
av en lång, smal bana. Käglorna är 
uppställda i triangelform. Att slå ner 
alla med ett slag kallas strike, att slå 
ner dem med två slag kallas spärr. 

Hur många käglor ska man slå ner för 
att få en strike? 

1.  8 st 

X.  10 st 

2.  12 st 



Fråga 9 
Ord 
En form av kroppssmyckning innebär 
att man efter håltagning i t.ex. öra, 
näsa eller navel fäster föremål såsom 
ringar och pärlor. 

Vad kallas denna form av 
kroppssmyckning? 

1.  Marking 

X.  Stansning 

2.  Piercing 



Fråga 10 

Sport 
Serena Williams, född 1981, är en  
amerikansk idrottskvinna. Hon är 
mycket framgångsrik i sin sport, har 
bland mycket annat vunnit OS-guld. 

I vilken sport är hon verksam? 

1.   Tennis 

X.   Simning 

2.   Fotboll 



Fråga 11 

Musik 
I Kissed a Girl är en singel med en 
amerikanska sångerska, den andra 
singeln från albumet One of the Boys. 
2008 toppade den listorna i bland 
annat USA, Kanada och Australien.  

Vad heter sångerskan? 

1.   Amy Winehouse 

X.   Katy Perry 

2.   Duffy 



Fråga 12 
Almanackan 

Julafton infaller den 24 december, det 
vill säga dagen före juldagen den 25 
december, den dag då enligt 
traditionen Jesus från Nasaret föddes i 
Betlehem. 

Vem har namnsdag på julafton? 

1.   Adam 

X.   Staffan 

2.   Eva 



Facit 

Fråga 1 – Internet 

 På internet kan man skriva en personlig och öppen dagbok, ofta bestående av regelbundna 

skriftliga inlägg med iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. 

       Vad kallas en sådan dagbok? 

 Rätt svar - 1 -  Blogg 

Fråga 2 – Samhälle 

 Statsminister är benämningen för  regeringschefen i Sverige och även i övriga nordiska länder.�

Vad heter Sveriges statsminister 2009? 

 Rätt svar - 2 -  Fredrik Reinfeldt 

Fråga 3 – TV 

 Idol 2008 var TV-programmet Idols femte säsong i Sverige. Programmet avslutades den 12 

december med en final i Globen där Kevin Borg slutligen stod som segrare.�

Vem kom tvåa i finalen? 

 Rätt svar - X -  Alice Svensson 

Fråga 4 – Djur 

 Pingviner är en fågelart som är  utmärkta simmare men de kan inte flyga. Pingviner äter fisk och 

kräftdjur.�

I vilken del av världen förekommer de i första hand? 

 Rätt svar - 2 -  Sydpolen 



Facit 

Fråga 5 – Matematik 

 Addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får ett resultat. Talen man adderar 

kallas termer, mellan termerna skrivs plustecken: 2 + 3 = 5. 

       Vad kallas resultatet i en addition? 

 Rätt svar - 1 -  Summa 

Fråga 6 – Serier 

 Woody Woodpecker är en rätt störande tecknad figur som är huvudperson i 194 tecknade filmer 

åren 1940 – 1972.Han finns även som tecknad serie och har haft en egen serietidning i Sverige.�

Vad heter Woody Woodpecker på svenska? 

 Rätt svar - 2 -  Hacke Hackspett 

Fråga 7 – Natur 

 Barken är det skyddande yttersta skiktet på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd, den  

består av två lager. Det innersta kallas silvävnad och det yttersta kallas korkvävnad.�

Vad kallas barken hos björkar? 

 Rätt svar - X -  Näver 

Fråga 8 – Spel 

 Bowling är ett spel där man med ett tungt klot ska slå ner käglor i änden av en lång, smal bana. 

Käglorna är uppställda i triangelform. Att slå ner alla med ett slag kallas strike, att slå ner dem med 

två slag kallas spärr.�

Hur många käglor ska man slå ner för att få en strike? 

 Rätt svar - X -  10 st 



Facit 

Fråga 9 – Ord 

 En form av kroppssmyckning innebär att man efter håltagning i t.ex. öra, näsa eller navel fäster 

föremål såsom ringar och pärlor. 

       Vad kallas denna form av kroppssmyckning? 

 Rätt svar - 2 -  Piercing 

Fråga 10 – Sport 

 Serena Williams, född 1981, är en  amerikansk idrottskvinna. Hon är mycket framgångsrik i sin 

sport, har bland mycket annat vunnit OS-guld�

I vilken sport är hon verksam? 

 Rätt svar - 1 -  Tennis 

Fråga 11 – Musik 

 I Kissed a Girl är en singel med en amerikanska sångerska, den andra singeln från albumet One of 

the Boys. 2008 toppade den listorna i bland annat USA, Kanada och Australien. �

Vad heter sångerskan? 

 Rätt svar - X -  Katy Perry 

Fråga 12 – Almanackan 

 Julafton infaller den 24 december, det vill säga dagen före juldagen den 25 december, den dag då 

enligt traditionen Jesus från Nasaret föddes i Betlehem.�

Vem har namnsdag på julafton? 

 Rätt svar - 2 -  Eva 



1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

1 
X 
2 

Facit 



Namn: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

Lycka till! 
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Tipstolva 



Webbkameror.se 
Nygård 6, 594 93 Gamleby 

Telefon 0493-121 50 
www.webbkameror.se 

feedback@webbkameror.se 

Webbkameror.se är en unik webbsajt där besökare bland annat 
kan se vädret precis just nu från norr till söder i Sverige, följa 
de sibiriska tigrarna live i Kolmården, se hur olika byggen 
framskrider och på vintern se om det är någon snö i 
skidbackarna, mm.  

Webbkameror.se är Sveriges största webbsajt för webbkameror 
och hos oss visas fler än 500 webbkameror och många av dessa 
är live (maj 2009). 

Hos oss kan du se webbkameror i följande 
webbkamerakategorier: 
city-/väderkameror, trafikkameror, skidkameror, golfkameror, 
djurkameror och byggkameror. 

Varsågod, 
 detta är en frågesport från oss  

på webbkameror.se.  

Lycka till med frågorna! 


