
 

 

1. 

Varför är det viktigt för vildsvinen att 
ha ett mycket bra luktsinne? 

 
1. För att kunna hitta mat under 
     marken. 

X. För att veta när de ska ta ett 
     gyttjebad. 

2. För att veta när solen går upp. 
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1. 

Why is it important for the wild boar 
to have a very good sense of smell? 
 

1. To find food under the ground. 

X. To know when to take a mud 
     bath. 

2. To know when the sun rises. 
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2. 

Bävern fäller träd. Varför? 
 

 

1. De tycker det är kul! 

X. Hjälpa andra djur att hitta mat.  

2. När trädet ligger på marken når 
    de bark och löv som finns högre 
    upp på trädstammen. 
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2. 

The beaver traps trees. Why? 
 

1. They think it's fun! 

X. Help other animals find food. 

2. When the tree is on the ground, 
    they reach the bark and leaves 
    that are higher up on the tree 
    trunk. 

 

VÄND FÖR 
SVENSKA > 

Image from Wikimedia Commons 



 

 

3. 

Vad tycker igelkotten om att äta? 

 
1. Blommor 

X. Frön 

2. Daggmaskar 
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3. 

What does the hedgehog like to eat? 
 

1. Flowers 

X. Seeds 

2. Earthworms 
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4.  

Vad är det för skillnad mellan ekorrens 
vinter- och sommarpäls?  
 

1. Grå på vintern och rödbrun på 
sommaren. 

X. Vit svans på vintern. 

2. Ingen skillnad. 
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4. 

What is the difference between the 
squirrel's winter and summer fur? 
 

1. Grey in winter and maroon in 
     summer. 

X. White tail in winter. 

2. No difference. 
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5. 

Lodjur finns i skogar runt Göteborg.  
De är nattaktiva. 

Var vilar de på dagen? 
 

1. I ett gryt under marken. 

X. Under en lövhög. 

2. På en plats med bra utsikt. 
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5. 

Lynx is found in forests around 
Gothenburg. They are night active. 

Where do they rest during the day? 
 

1. In a hole under the ground. 

X. Under a pile of leaves. 

2. In a place with good views. 
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6. 

Vesslan är ett av de minsta rovdjuren, 
den väger 25 gram.  

Vad finns det mer som väger 25 gram? 
 

1. Två apelsinklyftor. 

X. Ett äpple. 

2. En liter mjölk. 
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6. 

The weasel is one of the smallest 

predators, weighing 25 grams. 

What's more that weighs 25 grams? 
 

1. Two cloves of orange. 

X. An apple. 

2. One liter of milk. 
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7. 

Det kan vara svårt att få syn på en 
grävling. Varför? 
 

1. De är nattaktiva. 

X. De gillar att leka kurragömma.  

2. De är sällsynta. 
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7. 

It can be difficult to see a badger. 

Why? 
 

1. They nocturnal. 

X. They like to play hide and seek. 

2. They are rare. 
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8.               

Vad kallas rådjurets ungar? 
 

1. Killing (kid) 

X. Lamm  

3. Kalv 
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8.           

What is the roe deer baby called? 
 

1. Kid 

X. Lamb 

2. Calf 
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