Under ytan
Fråga 1
Bilden nedan visar faktiskt inte en orm, utan en fisk.
Vad kallas fisken?
A) Korallorm
B) Vithaj
C) Ål

Visste du att...

Förr i tiden brukade man kasta ned dessa fiskar i
brunnar. Där åt de upp djur som råkade ramla i brunnen,
och höll på så sätt vattnet rent. Nere i brunnarna kunde
fiskarna bli mycket gamla – rekordet är 155 år.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 2
Kalle är orolig för havet. Han funderar på vad han kan
göra för att hjälpa havet att må bättre. Hans kompis
Ali har tre förslag. Vilket av Alis förslag tror du skulle
kunna hjälpa havet att må bättre?
Flera svar kan vara rätt.
A) Kalle kan cykla till skolan istället för att få skjuts i bil.
B) Kalle kan plocka upp skräp han hittar när han är
ute i skogen.
C) Kalle och hans familj kan strunta i att flyga nästa
gång de ska hälsa på släkten långt borta och
istället ta tåget.

Visste du att...

Greta Thunberg är en 16 år gammal klimataktivist.
Hennes skolstrejk för klimatet spred sig över hela
världen. Hon har fått tala med många av världens
mäktigaste människor, och inte dragit sig för att
vara hård mot dem. Hon visar för oss alla att det
går att förändra världen.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 3
Sju fiskarter ligger gömda i ordpusslet. Namnen
ligger antingen vågrätt → eller lodrätt ↓. Hur många
hittar du?
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1: BRAXEN

2: GÄDDA
Visste
du att...
3: LAX

4: MÖRT

Vill du
veta mer?

5: SEJ
6: SILL
7: ÖRING

Ut Nejlikor.

Under ytan
Fråga 4
Ganska länge trodde man att det fanns
sjöjungfrur eller havsfolk på riktigt. De flesta
sjömän var rädda för dem. Varför då?
A) Personer blev till is om de rörde dem
B) Man trodde att de förvandlade barn till fiskar
C) De försökte lura ner
sjömän i havet så de
drunknade

Visste du att...

Den lilla sjöjungfrun skrevs av den danske författaren
H.C. Andersen. Sen gjorde Disney en film och ändrade
då slutet så den lilla sjöjungfrun fick leva lycklig i alla
sina dagar. I H.C. Andersens saga blir prinsen kär i en
annan flicka och den lilla sjöjungfrun blir så ledsen att
hon kastar sig i havet och förvandlas till skum på
vågorna.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 5
Finland brukar kallas de tusen sjöarnas land. Det är
en riktigt underdrift. Finland har faktiskt omkring
188 000 sjöar. Sverige har inte riktigt så många sjöar
men är ett av världens sjörikaste länder.
Vad heter Sveriges största sjö?
A) Vänern
B) Lalandia
C) Öresund

Visste du att...

Nästan var tredje sjö i Sverige ligger i Norrbotten, som
är vårt nordligaste län. Bara 6 av Sveriges kommuner
saknar helt sjöar. 5 av dessa ligger i Skåne, Sveriges
sydligaste län.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 6
Cajsa var ute på havet med sin mamma och kom
hem med en riktigt stor fisk. Johannes kände inte
igen fisken och undrade vad Cajsa fångat.
Cajsa gav honom därför fyra kluriga ledtrådar.
Använd ledtrådarna och bilden för att hjälpa
Johannes lista ut vilken fisk Cajsa fått på kroken.
1. Fisken jag har fått på kroken kan bli lika lång
som en vuxen människa.
2. Namnet betyder torr.
3. Gruppen torskfiskar är
döpt efter den här fisken.

Visste du att...

Den största fisken som rör sig i svenska vatten är
haj-arten brugd. Den är sällsynt och kan bli upp till 13
meter lång och väga 7 ton. Men du behöver inte vara
orolig, den är helt ofarlig. Den äter faktiskt bara
pyttesmå kräftdjur som kallas för krill.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 7
När äventyraren Annelie Pompe slog världsrekord i
fridykning höll hon andan i 3 minuter och 17 sekunder. Imponerande, men en småhuvudval kan hålla
andan i över två timmar!
Hur länge kan du hålla andan? Slappna av, ta ett
djupt andetag och be gärna någon räkna högt.

Bra jobbat!
Hur länge höll du andan?

Visste du att...

Valar är däggdjur, precis som människor. De är alltså
närmare släkt med oss än med fiskarna. De kan därför
inte andas under vattnet, utan måste gå upp till ytan
då och då och andas luft. I Sverige finns det en valart,
tumlaren.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 8
Alger finns överallt i världshaven men det är inte så
många djur som äter dem. Vi människor börjar bli
bättre på att göra det.
I vilken mat är det vanligt med alger?
A) Tacos
B) Spagetti och köttfärssås
C) Sushi

Visste du att...

Vi har en ätbar alg som växer på stenar och klippor
längst västkusten. Den kallas havssallat och ser ut
som ett stort, grönt, lite veckat salladsblad.
Som namnet avslöjar går den att äta precis som en
vanlig sallad.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 9
Vilket djur hör till vilket uttryck? Dra ett streck mellan
uttrycket och det djur som passar ihop.
1. Hal som en

A. mört

2. Minne som en

B. ål

3. Pigg som en

C. guldfisk

Visste du att...

Liknelser och uttryck kan variera mycket mellan olika
länder och språk. Du kanske har hört uttrycket
regnet står som spön i backen? På engelska säger
man "It´s raining cats and dogs".

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 10
De flesta har nog hört historien om Loch Nessodjuret. Även i Sverige har det funnits berättelser om
stora odjur i våra sjöar. I Sveriges femte största sjö
sägs det finnas ett berömt odjur. Vad heter sjön?
A) Atlanten
B) Göta kanal
C) Storsjön

Visste du att...

Om du vill spana efter detta berömda odjur så finns
det en observationsplats i Svenstavik, några mil utanför
Östersund. Där har man också satt upp övervakning
med webbkamera för att försöka hitta denna mytomspunna varelse, än så länge utan att lyckas.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 11
På botten av Östersjön kan det finnas så många som
100 000 skeppsvrak. Vad heter Sveriges mest kända
sjunkna skepp? Skeppet finns på ett museum i
Stockholm.
A) Vasaskeppet
B) Scandlines
C) Svarta pärlan

Visste du att...

Världens kanske mest kända skepp, Titanic, är idag ett
vrak på havets botten efter att det krockade med
ett isberg. Fartyget ligger hela 3800 meter under ytan
och det behövs speciella ubåtar för att ta sig ner dit.
Skeppet frågan handlar om, låg ”bara” 32 meter ner.

Vill du
veta mer?

Under ytan
Fråga 12
Sveriges sjöar och hav är fulla av fantastiska
invånare. Hela 153 arter simmar i våra vatten! 5 av
de här 10 arterna är svenska fiskarter. Vilka?
A)
B)
C)
D)
E)

Abborre
Schimpans
Makrill
Huggorm
Ätlig groda

F)
G)
H)
I)
J)

Rödspätta
Sandödla
Knaggrocka
Småfläckig rödhaj
Stork

Visste du att...

Allt levande på jorden kommer från samma ursprung.
Vi är alltså alla släkt! Men vissa släktingar kan vara
väldigt avlägsna. Visste du exempelvis att en torsk är
mer släkt med dig än med en haj?

Vill du
veta mer?

