
Eductia.seGabriella Griskulting

1. Vad är en kulting?
2. Varför rullar sig grisar i lera?
3. Vad äter grisarna?
4. Vilket sinne är extra bra hos grisar?

Hej på dig.
Jag heter Gabriella och jag är en av grisarna här på bondgården. Vi lever tillsammans 
på ett stort och härligt område fyllt av gräs och lera som vi kan rulla oss i. En del 
av de andra grisarna på gården var från början mina kultingar. När vi grisar föder 
får vi alltid flera åt gången. 
Många människor ser oss grisar som äckliga och smutsiga djur men vi rullar oss 
faktiskt i lera av en anledning. När vi har lera på kroppen skyddar den både mot 
solen och mot insekter. Jag har ett otroligt bra luktsinne. 



Eductia.seGustav Gås

1. Kan Gustav flyga?
2. Vad äter Gustav?
3. Vad kallas gåsens ungar?
4. Hur mycket kan en gås väga?

Det är jag som år gåsen Gustav. Jag är en tamgås och till skillnad från mina vilda 
kompisar så kan jag inte flyga. Det är min vikt som gör att jag inte kan flyga. Jag 
väger så mycket som 15 kilo. De gäss som lever i det vilda är mycket mindre. 
Däremot är jag väldigt bra på att gå och det kan jag göra långa sträckor. 
Jag äter både växter på land och växter i vatten. Jag lägger flera ägg åt gången och 
mina ungar kallas för gässlingar. När de kläcks är de täckta av gult eller brunt dun.
Det kan vara svårt för er människor att se skillnad på hanar och honor eftersom vi 
är så lika. Men för oss gäss är det inga problem att se skillnad.



Eductia.seLäskort om Mus

1. Vilken sorts djur är musen?
2. Från vilken världsdel kommer möss?
3. Vad äter de?
4. Vilka är musens fiender?

Möss är små gnagare som är anpassade till ett liv i våra hus eller i stall och lador. 
Musen kommer från början från Asien. Den har kommit hit till Sverige med hjälp 
av oss människor. Det är främst på natten som musen är aktiv. Då samlar den sin 
mat. Musen är allätare, den stoppar nästan i sig vad som helst. Möss lever i grupper 
som består av flera familjer. Dessa familjer styrs av en bestämd hane. Varje år får 
en mushona ungefär 50 ungar. Som du förstår blir en musfamilj stor väldigt fort.
Möss är väldigt bra på att ta sig fram i olika miljöer. Den kan gräva gångar, simma 
och klättra. En mus måste ständigt vara på sin vakt för den har många fiender. Mård, 
orm och tamkatt är några av djuren som tycker om att äta möss. Vi människor vill 
inte ha möss i våra hus och jagar dem också med fällor och gift.


