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NOBELDAGEN 
EDU991133 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Dynamit 

• Pacifist 

• Instifta 

• Hedra 

• Dödsdag 

• Flaggdag 

• Förmögenhet 

• Nobelstiftelsen 

• Union 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Vad händer under Nobeldagen, varje år? 

o Ett jättestort fyrverkeri vid Globen! 

o En utställning på Nationalmuseum om pristagarna 

o En prisutdelning, där Nobelpriset delas ut  

o Kungen håller tal om Sverige  

 

b) Vem var Alfred Nobel? 

o En rik uppfinnare som instiftade Nobelpriset 

o En politiker 

o En kung  

o En president  

 

c) Vilket Nobelpris delas ut i Olso, Norge? 

o Kemipriset 

o Fysikpriset 

o Litteraturpriset  

o Fredspriset  
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FRÅGA 
Nobelpriset är känt över hela världen – och inför prisutdelningen varje år brukar tidningar, radio 

och TV diskutera mycket kring årets Nobelpristagare. Vilka har du hört talas om i år? Vad har de 

uppfunnit/upptäckt/skrivit? Varför är det så bra? Diskutera i klassen!  

 

 

 

UNDERSÖK 
Vem var Alfred Nobel? Ta reda på mer om den svenska uppfinnaren och hur det kom sig att han 

instiftade Nobelpriset. Om du bor i närheten av Stockholm är ett tips att besöka Nobelmuseet. 

Annars finns mycket information på internet, bland annat hittar du anpassat skolmaterial hos 

Nobel Prize Museum. 
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o En prisutdelning, där Nobelpriset delas ut 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o En rik uppfinnare som instiftade Nobelpriset 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Fredspriset 

 

Tips! Vi har 191128 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-nobeldagen/f729fb7a-f532-4efb-

9444-48a5af85f74b  
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