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Frågesport – Alla Nobelpris 2019 

 
 

Nobelpriset 

1. 
Vilken av de sex priskategorierna fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomisk 
vetenskap hör inte till de priser som Alfred Nobel nämnde i sitt testamente, utan kom till i 
efterhand? 
A. Litteratur 
B. Fred 
C. Ekonomisk vetenskap (rätt svar) 
 
2. 
Forskningsresultatet från en av 2019 års fysikpristagare visar att en stor del av universum 
innehåller okänd mörk materia och mörk energi. Hur stor del då? 
A. 50% 
B. 75% 
C. 95% (rätt svar) 
 
3.  
Två av årets tre fysikpristagare upptäckte 1995 en planet, Exoplaneten 51 Pegasi b. Vad var 
det för speciellt med den planeten?  
A. Planeten kretsar inte runt en stjärna. 
B. Det var den första planet som upptäckts utanför vårt solsystem. (rätt svar) 
C. Forskarna tror att det kan finnas liv på planeten. 
 
4.  
2019 års kemipristagare har utvecklat ett lätt, laddningsbart och kraftfullt batteri. Vilket?   
A. Blybatteriet 
B. Litiumjonbatteriet (rätt svar) 
C. Blybatteriet 
 
5. 
2019 års medicinpris handlar om vad som händer när cellerna i vår kropp får för mycket 
eller för lite av ett ämne. Vilket? 
A. Fosfor 
B. Kol 
C. Syre (rätt svar) 
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6. 
Vad blir 2018 års litteraturpristagare Olga Tokarczuk ofta inspirerad av när hon skriver? 
A. Kartor (rätt svar) 
B. Drakar 
C. Flygplan 
 
7. 
2019 års litteraturpristagare, Peter Handke, har bott utanför Paris i Frankrike i många år. I 
vilket land är han född? 
A. Polen 
B. Österrike (rätt svar) 
C. Ungern 
 
8.  
Premiärminister Abiy Ahmed blev belönad med Nobels fredspris 2019 bland annat för sin 
beslutsamhet att lösa en gränskonflikt. Mellan vilka länder? 
A. Egypten och Israel 
B. Eritrea och Etiopien (rätt svar) 
C. Algeriet och Marocko 
 
9.  
Vad handlar 2019 års ekonomipris om?  
A. Att bekämpa fattigdom (rätt svar) 
B. Att bekämpa klimatförändringar 
C. Att bekämpa rasism 
 
10. 
Forskningen som 2019 års ekonomipristagare har gjort är grunden till att mer än 100 000 
skolor i Indien har fått … Vadå? 
A. Fler läroböcker 
B. Gratis skolmåltider 
C. Mer stöd till elever (rätt svar) 
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