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ÅL 
 

 

 
 

Ålar finns i sjöar, åar, älvar och längs kusten i nästan hela Sverige.  

Tyvärr har dom minskat kraftigt i antal. Nu för tiden  

är dom sällsynta. Ingen vet varför ålarna blir färre 

och färre. Men dom som klarar sig kan i alla fall bli väldigt gamla. 

  

 Ålen Putte som bodde i ett akvarium i Helsingborg blev 88 år!  

Man kan ju undra om Putte var ett bra namn?  
 

Bland fiskarna är det oftast honorna som blir  

stora och gamla. En annan ål som levde i  

en brunn sägs ha blivit hela 144 år.                 Text och illustration: Nurali åk 5 

 

Frågesport om fiskar – av Rowaida och Tabarek åk 4 
Gissa vilken fisk som stämmer överens med varje beskrivning. 
 

1. Fisken har röda ögon och en röd tonad rygg. 
Den är helt silverblank och fjällig. Under- sidans 
fenor är röda. Den är den vanligaste fisken man 
metar nere vid bryggan. 
 

A. Mall 
B. Mört 
C. Röding 

 

2. Utrotningshotad. Oftast är den mörk. Men det 
finns även ljusa. Nästan gula. Den finns i sjöar, 
åar, älvar och längst kusten. Den blev 88 år i 
Helsingborg. Bland fiskarna är det oftast 
honorna som blir stora och gamla. En annan 
sägs blivit hela 144 år gammal. 
 

A. Näbbgädda 
B. Sill 
C. Ål 

 

3. Mörka tvärstrimmor på ryggen. Två ryggfenor 
och 5-6 ryggfenor. Trivs i stim. Den är 
blågrönskimrande. Det är lätt att fiska den på 
våren. Men den är nästan lika snabb som en 
moped. 
 

A. Pigghaj 
B. Makrill 
C. Sik 

4. Ser uppnosigt kaxig ut. Kan ha alla möjliga 
färger och mönster ibland blåskimrande. Den 
har en kort taggig ryggfena och en lång. Den 
har lika lång fena på undersidan. VARNING!!! 
Den har två giftiga taggar och har dessutom en 
giftig tagg på varenda sida om huvudet.                        

 

A. Rödspetta                                                                                                                                                                           
B. Pigghaj  
C. Fjärsing 

 

5.  ryggfenan är grön eller blåtonad, och 
mörkprickig. Oftast med röd kant. På 
vårvintern är den extra snygg! Fjällen är i 
tydliga rader, ibland med mörka prickar på 
sidan. Kan vara både silverblank, gråblå eller 
brungrön. Har en lax fena och bamse fena.  
 

A. Gös       
B. Ruda 
C. Harr                                                  

 

 
 

Rätt svar:  1:      2:    3:     4:      5: 
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Ordfläta 1 – av: Fatma åk 5, Maymona och Fatima åk 6 

Lös letrådarna och skriv in orden i dom vågräta raderna för att 
lista ut det hemliga ordet i den gula raden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordfläta 2 – av: Tabarek och Roweida åk 4 

Lös letrådarna och skriv in orden i dom vågräta raderna för att 
lista ut det hemliga ordet i den gula raden. 
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Tema människan 
 

 

5 frågor om kroppen 
- Av: Mahad, Mohammed och Aziz åk 5 

 

1. Vilken muskel är störst av alternativen? 

 

a. lungorna  

b. hjärtat 

c. hjärnan 

 

2. Vilket organ är den största? 

 

a. hjärtat  

b. huden  

c. hjärnan 

 

3. Har apor längre armar än en människa? 

 

a. ja  

b. nej 

 

4. Vad har hjärtat för uppgift? 

 

a. pumpa blod  

b. göra kroppen ren  

c. skicka mat till magsäcken  

 

5. Hur många skelettdelar har du i din kropp? 

 

a. ca 200 

b. ca 300  

c. ca 500  

 

Mat och hälsa  
Lagom är bäst. Alla människor behöver näring. 
Alltså mat, man ska aldrig äta för mycket eller 
för lite. Man ska äta bra frukost, man ska äta 
till exempel flingor, gröt eller någon macka. Du 
ska inte äta mycket innan träningen annars får 
du håll. Det är bra att äta mycket bär frukt och 
grönsaker. Du får inte äta godis ofta för då går 
energin upp snabbt och går bort snabbt, den 
kan hålla minst en timme, men om du äter bra 
mat så går energin trögt upp och håller länge. 

Text: Hamza åk 4 

 

  

Rätt svar: 1:b, 2:b, 3:a, 4:a, 5:a 
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Digitalkamerans funktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Av: Abdullah Sm & Salman 
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Nästa nummer ute 
i vinter! 


