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1. Isbjörnens tassar
Björnens framtassar kallas också för ramar. Isbjör-
nen lever i arktiska områden där det är kallt och 
tassarna ska klara att stå på snö och is. De har or-
dentligt med päls under fotsulorna. De är duktiga 
simmare och använder frambenen för att simma 
med medan de styr med bakbenen. 

 
2. Delfinens fenor
Delfiners stjärtfena är tvärställd och de simmar ge-
nom att slå den uppåt och nedåt. Den har utvecklats 
från svansen, medan bakbenen har tillbakabildats 
helt. Frambenen har blivit bröstfenor. Delfiner har 
värmeväxling i fenorna. Läs mer om det i Bi-lagan. 

3. Hästens hovar
Hoven är den yttre delen av hästens fot och det som 
syns av hoven motsvarar människans långfingernagel. 
Det är alltså långfingret som hästar står på, både fram 
och bak. Hästar har andra benanlag också, men de 
växer inte ut. Hästar betar gräs och lever ofta på öppna 
marker där de kan galoppera snabbt över stora ytor.  

4. Vildsvinets klövar
Vildsvin har klövar liksom andra partåiga hovdjur  
(t ex getter, kor och kameler). Det är tredje och fjär-
de tån som bildar klöven fram. Andra och femte tån 
sitter bak och är mindre. De kallas för lättklövar. 

 
5. Kattens tassar
Katter har långa klor på tassarna som de använder 
när de jagar eller klättrar. Annars är klorna infällda i 
hudveck. Baktassarna har hälar. 

Lärarkommentarer till övningen 
”Fötter, fenor, labbar och tassar”
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6. Andens simfötter
Änderna har fötter med simhud mellan tårna. Det 
har alla simfåglar. 

 

7. Utterns tassar 
Utterns tassar har simhud mellan tårna. Det är en 
av många anpassningar som uttern har för ett liv i 
vatten. 

8. Sälens labbar
Sälen har fyra labbar (fenliknande fötter) som de 
simmar med. De använder de främre labbarna för 
att ta sig upp på land och styr också med dem när 
de simmar.

9. Storkens långa ben
Storken har helt andra fötter än gräsanden eftersom 
de söker föda genom att vandra i våtmarker, kärr 
och  på ängsmarker där de fångar insekter, groddjur 
och ödlor. 

10. Grodans fötter
Grodornas fötter har skinn mellan tårna vilket gör 
att de simmar bra. De har också breda vidhäftande 
tår som de använder när de klättrar. Många grodor 
har också knölar på bakfötterna som de använder 
för att gräva med.
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