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NYFIKEN PÅ SVERIGE – NATUREN 

QUIZ 

 

 

Välj det alternativ som bäst beskriver ordet. Arbeta enskilt eller i par. 

1. Vad är polarnatt? 

a) Det är den tid då du måste gå och lägga dig. 

b) Det är när det är mörkt dygnet runt. 

  

2. Vad är midnattssol? 

a) Det är när solen är uppe hela dygnet. Det är ljust även på natten. 

b) Det är när månen lyser väldigt starkt. 

  

3. Årstider – vad är det? 

a) Det är fyra perioder som året är indelat i. Varje årstid har ett särskilt väder. 

Vinter, vår, sommar och höst. 

b) Det är så många timmar som det går på ett år. 

  

4. Vad är en äng? 

a) Det är en stor park. 

b) Det är en stor bit mark utan träd. 
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5. Vad är ett fjäll? 

a) Det är en stor sjö. 

b) Det är ett högt berg där det ofta ligger snö året runt. 

  

6. Vad är skärgård? 

a) Det är många små öar som ligger i vattnet utanför fastlandet. 

b) Det är en trädgård som är full av sten. 

  

7. Vad vet du om samerna? 

a) De lever i norra Sverige, Norge och Finland. 

b) Det är ett annat ord för skog. 

  

8. Giftig – vad betyder det? 

a) Det är när något luktar väldigt starkt. 

b) Det är när något är farligt. Du kan bli sjuk av att äta något som är giftigt. Du 

kan bli sjuk av att få ett bett av ett djur som är giftigt. 

  

9. Vad är allemansrätten? 

a) Det är en lag som ger alla människor rätt att vara ute i skog och mark.  

Du får bada, plocka bär och tälta i naturen. Men du får inte förstöra något 

när du är ute i naturen. 

b) Det är en lag som ger alla människor rätt att rösta. 

 

 

 

 

Facit: 1B, 2A, 3A, 4B, 5B, 6A, 7A, 8B, 9A 


