
Fråga 
Ord 
I den bakre delen av en båt eller ett 
skepp är ett roder placerat och 
även propellern som förflyttar båten 
om den drivs med en maskin. 

Vad kallas den bakre delen på en 
båt? 

1.   Akter 

X.   Babord 

2.   Skot 
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Fråga 
Litteratur 
En svensk barnboksfigur skapades 
av Inga Borg 1955. Han är en liten 
figur som har blått hår och röd näsa 
och bor i en torvkåta vid en sjö han 
kallar Blåvattnet någonstans långt 
uppe i norr. 

Vad heter figuren? 

1.   Truls 

X.   Tripp 

2.   Plupp 
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Fråga 3 
Astrid Lindgren 
Barnen i Bullerbyn bor i tre hus 
bredvid varandra, i Norrgården 
bor två systrar. 

Vad heter systrarna i 
Norrgården? 

1.   Jenny och Malin 

X.   Anna och Britta 

2.   Kerstin och Lisa 



Fråga 4 
Geografi 
Danmark är ett land i norra Europa. 
Det gränsar till Tyskland i syd och via 
havet mot Sverige i öst och Norge i 
norr. 

Vad heter Danmarks huvudstad? 

1.   Odense 

X.   Bröndby 

2.   Köpenhamn 



Fråga 5 
Mat 
En mexikansk maträtt  består av 
tunna majsbröd med bl.a. 
kryddstarka varma eller kalla 
fyllningar, t.ex. köttfärssås. 

Vad heter maträtten? 

1.   Taco 

X.   Burro 

2.   Flavio 



Fråga 6 
Väder 
Ett högtryck är ett område i 
atmosfären där lufttrycket är högre 
än i andra områden i närheten på 
samma höjd. 

Vilken typ av väder medför ett 
högtryck på sommaren? 

1.   Regn och kyla 

X.   Sol och värme 

2.   Dis och dimma 



Fråga 7 
Litteratur 
Mumintrollen är skapade av 
författaren Tove Jansson. 
Mumintrollen är klumpiga figurer 
med jättestor näsa och svans. En 
annan figur är ett litet busfrö som 
gör som hon vill och retas med 
mumintrollen, hon är även syster till 
Mymlan. 

Vad heter figuren? 

1.    Lilla Fröken 

X.    Lilla Fia 

2.    Lilla My 



Fråga 8 
Ord 
Burma är ett land i Sydöstasien, men 
Burma kan också vara någonting 
annat. 

Vad är Burma förutom ett land? 

1.  En bil 

X.  En maträtt 

2.  En kattras 



Fråga 9 
Film 
Ett träsktroll bor lycklig och ensam i ett 
träsk, när han helt plötsligt en dag 
vaknar upp med flera sagofigurer 
dumpade i sitt träsk. Han och Åsnan 
ger sig iväg för att prata med Lord 
Farquad för att få tillbaka sitt träsk.  

Vad heter träsktrollet i filmen? 

1.  Bard 

X.  Shrek 

2.  Leonard 



Fråga 10 
Figurer 
Byggare Bob är en figur i det 
animerade barnprogrammet med 
samma namn. Han är en byggare 
och hjälper folk tillsammans med 
sina vänner varav några är 
byggmaskiner med mänskliga drag. 

Vad heter Byggare Bobs katt? 

1.   Tuva 

X.   Lina 

2.   Maja 



Fråga 11 
Djur 
Koalan är ett trädlevande pungdjur i 
Australien. De äter vilken tid på 
dygnet som helst, men oftast på 
natten. 

Ungefär hur många timmar per dygn 
sover en koala? 

1.   11 

X.   15 

2.   19 



Fråga 12 
Idrott 

Stefan Holm, Linus Thörnblad, Kajsa 
Bergqvist och Emma Green är samtliga 
utövare av en idrottsgren. 

Vilken är idrottsgrenen? 

1.   Höjdhopp 

X.   Längdhopp 

2.   Spjutkastning 



Facit 
Fråga 1 – Ord 

 I den bakre delen av en båt eller ett skepp är ett roder placerat och även propellern som förflyttar 

båten om den drivs med en maskin.  

          Vad kallas den bakre delen på en båt? 

 Rätt svar - 1 -  Akter 

Fråga 2 – Litteratur 

 En svensk barnboksfigur skapades av Inga Borg 1955. Han är en liten figur som har blått hår och 

röd näsa och bor i en torvkåta vid en sjö han kallar Blåvattnet någonstans långt uppe i norr.�

Vad heter figuren? 

 Rätt svar - 2 -  Plupp 

Fråga 3 – Astrid Lindgren 

     Barnen i Bullerbyn bor i tre hus bredvid varandra, i Norrgården bor två systrar. �

Vad heter systrarna i Norrgården? 

 Rätt svar - X -  Anna och Britta 

Fråga 4 – Geografi 

 Danmark är ett land i norra Europa. Det gränsar till Tyskland i syd och via havet mot Sverige i öst 

och Norge i norr.�

Vad heter Danmarks huvudstad? 

 Rätt svar - 2 -  Köpenhamn 



Facit 
Fråga 5 – Mat 

 En mexikansk maträtt  består av tunna majsbröd med bl.a. kryddstarka varma eller kalla fyllningar, 

t.ex. köttfärssås. 

       Vad heter maträtten? 

 Rätt svar - 1 -  Taco 

Fråga 6 – Väder 

 Ett högtryck är ett område i atmosfären där lufttrycket är högre än i andra områden i närheten på 

samma höjd. 

       Vilken typ av väder medför ett högtryck på sommaren? 

       Rätt svar - X -  Sol och värme 

Fråga 7 – Litteratur 

     Mumintrollen är skapade av författaren Tove Jansson. Mumintrollen är klumpiga figurer med 

jättestor näsa och svans. En annan figur är ett litet busfrö som gör som hon vill och retas med 

mumintrollen, hon är även syster till Mymlan.�

Vad heter figuren? 

 Rätt svar - 2 -  Lilla My 

Fråga 8 – Ord 

 Burma är ett land i Sydöstasien, men Burma kan också vara någonting annat.�

Vad är Burma förutom ett land? 

      Rätt svar - 2 -  En kattras 



Facit 
Fråga 9 – Film 

 Ett träsktroll bor lycklig och ensam i ett träsk, när han helt plötsligt en dag vaknar upp med flera 

sagofigurer dumpade i sitt träsk. Han och Åsnan ger sig iväg för att prata med Lord Farquad för att 

få tillbaka sitt träsk.  

       Vad heter träsktrollet i filmen? 

 Rätt svar - X -  Shrek 

Fråga 10 – Figurer 

 Byggare Bob är en figur i det animerade barnprogrammet med samma namn. Han är en byggare 

och hjälper folk tillsammans med sina vänner varav några är byggmaskiner med mänskliga drag.�

Vad heter Byggare Bobs katt? 

 Rätt svar - 2 -  Maja 

Fråga 11 – Djur 

     Koalan är ett trädlevande pungdjur i Australien. De äter vilken tid på dygnet som helst, men oftast 

på natten. 

       Ungefär hur många timmar per dygn sover en koala? 

 Rätt svar - 2 -  19 

Fråga 12 – Idrott 

 Stefan Holm, Linus Thörnblad, Kajsa Bergqvist och Emma Green är samtliga utövare av en 

idrottsgren.�

Vilken är idrottsgrenen? 

 Rätt svar - 1 -  Höjdhopp 
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Facit 



Namn: 
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Lycka till! 
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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! 


