
Drömmer 
djur?
Svar: Svårt att säga. 
Man kan ju inte fråga 
dem. Men två saker 
tyder på att djur 
drömmer:
1. De rör sig i sömnen. 
2.  När människor
drömmer rör sig 
ögonen jättefort 
under ögonlocken 
(REM-sömn). 
Många djurs ögon 
rör sig på liknande 
sätt när de sover.

En 8-åring 
har fler saker 

i minnet än vad  
som får plats 

i en miljon 
 uppslags-

böcker!
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Varför kurrar 
magen?
Svar: Genom kroppen går 
mag-tarmkanalen som 
består av matstrupen, 
magsäcken och tarmarna. 
I kanalen finns muskler 
som drar ihop sig och 
puttar maten framåt. 
Några gånger om dagen 
går en våg av hopdrag-
ningar genom kanalen 
för att rensa den. Då 
kan det kurra.

Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!



Det går 
inte att slicka 

på sin egen 
armbåge!

Hur många myror 
bor i Sverige?
Svar: Det finns ungefär 
45 miljoner myrstackar 
i Sverige. Och i en typisk 
stack bor det 10 000 myror. 
Det ger 450 miljarder! 
Men bara 10 av våra 78 
myrarter bor i stackar, 
resten bor under stenar 
och liknande. Alla arter 
inräknade så kanske det 
finns en biljon (tusen mil-
jarder) myror i Sverige, men 
det är ingen säker siffra.

Vilken är världens 
starkaste krydda?
Svar: Bhut jolokia, en sorts chilifrukt. 
I Indien, där den växer, kallas den 
också för spökpeppar.
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Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!



 Nästan 
alla fåglar 
är väldigt 

allergiska mot 
avocado!

Hur många taggar 
har en igelkott?
Svar: En fullvuxen igelkott 
har ungefär 5 000 sylvassa 
taggar. Taggarna är egent-
ligen väldigt tjocka hårstrån.

Hur fungerar suddgummin?
Svar: När man skriver med blyerts gnuggas ett tunt lager 
grafit (det grå i pennan) av mot papprets yta. Grafiten lägger 
sig lite ovanpå pappret. Både papper och suddgummin har 
ojämna ytor. När man suddar hakar ytorna i varandra, och 
på så sätt slits grafiten loss från papprets yta.
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Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!



Varför gäspar man?
Svar: Man gäspar när man är 
trött, uttråkad eller ser någon 
annan gäspa (jo, det smittar 
faktiskt). Man kan säga att en 
gäspning är som en väldigt djup 
inandning och kroppens sätt att 
fylla på med extra syre när den 
känner att det behövs.

När kom de första 
piraterna?
Svar: Pirater, alltså sjörövare, har funnits 
lika länge som det funnits ordentliga 
fartyg. Det vill säga i minst 5 000 år. 
Pirater finns faktiskt fortfarande på vissa 
ställen. Nuförtiden åker de motorbåt.

Det går inte att
 nysa med öppna ögon! 
En nysning är en reflex,

 alltså en ofrivillig reaktion. 
Och reflexer går inte 

att trixa med.
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Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!


