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För hundra år sedan fanns 250 000 sådana kattdjur i världen. 
Idag finns bara 25 000 kvar. Nästan alla av dem lever i Afrika. 
Minskningen beror på att marken där djuren förut levde har 
odlats upp av människor som behöver mat. Vilket kattdjur?

1. Lejon
X. Jaguar
2. Tiger

Världens största vindkraftverk finns på Jylland i Danmark. 
Vindkraftverket är 271 meter högt. Vingarna är 108 meter 
långa. Vingarna behöver snurra tre varv för att ladda en Tesla. 
Hur många vingar har de flesta vindkraftverk?

1. Två
X. Tre
2. Fyra

Sedan 1931 har amerikanska General Motors sålt flest bilar i 
USA. För första gången i historien sålde en utländsk 
biltillverkare flest bilar i USA förra året. Den nya ettan på bil-
toppen är ett märke som kommer från Japan. Vilket märke?

1. Renault
X. Volkswagen
2. Toyota

Från och med den 1 januari kan den som slänger en 
cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på gatan få böta 
800 kronor. En annan ny lag gäller förbud mot bestick, muggar 
och sugrör som innehåller mer än 15 procent…?

1. Glas
X. Papper
2. Plast

24 svenska matprodukter ska få EU-skydd i år. Några av dem är 
köttbullar, kanelbulle, lussekatt, semla och julskinka. En annan 
produkt är ”traditionell svensk cider”. Från vilka frukter kommer 
den must som används i cider?

1. Apelsin eller plommon
X. Äpple eller päron
2. Körsbär eller jordgubbe

Varje år kommer en lista med nya ord som har kommit in i 
svenska språket under året. Ett ord på ”Nyordslistan 2021” 
handlar om en plats där man kan ge bort kläder som man inte 
behöver. Man kan också hämta ett plagg där. Vilket ord?

1. Svinnlåda
X. Hybridmöte
2. Snällvägg

Detta djur är Europas största gnagare. Det utrotades helt i 
Sverige i slutet av 1800-talet. År 1922 planterades det in igen. Nu 
tillhör det en välmående jättefamilj. Djuret bor i hyddor vid sjöar 
och vattendrag. Vilket är detta ”skarptandade” djur? 

1. Bäver
X. Ekorre
2. Känguru

Denna fotbollsspelare gjorde succé med fyra mål i fotbolls-
EM i somras. Han har spelat i GIF Sundsvall och Malmö FF. 
Idag är han proffs i det tyska laget RB Leipzig. På galan 
”Fotbollsårets 2021” fick han ta emot Guldbollen. Vem?

1. Alexander Isak
X. Emil Forsberg
2. Robin Olsen

2020 låg denna sida på plats nummer sju över de mest besökta 
internetsidorna. I topp på listan låg Google, Facebook, Netflix och 
Amazon. Förra året gick sidan upp till första plats. Vilken är 
internetsidan som toppar listan 2021?

1. Tiktok
X. YouTube
2. WhatsApp

I början av december släpptes boken ”Adrenalina: Mina okända 
berättelser”. Den handlar om en 40-årig man och är skriven av 
huvudpersonen själv och en journalist från Italien. Om vem 
handlar boken?

1. Tim Bergling
X. Peter Jöback
2. Zlatan Ibrahimovic
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