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Ett nytt mobilnät har satts igång i Sverige. Det nya nätet kommer göra fler saker 
möjliga som inte går att göra idag. Internet blir snabbare och kommer tåla mer. Det 
gör att fler maskiner kan koppla upp sig. Till exempel saker man har i ett hem eller 
bilar som kör av sig själva. Vad heter det nya nätet som nu har satts igång i Sverige?

1.  1A  X. 5G  2. 9Z

Det har pratats mycket om att Danmark har gjort utsläpp i Öresund. Först gick de ut 
med att de planerade att göra ett större utsläpp. Sedan upptäcktes det att de redan 
har gjort utsläpp i havet under flera år. Detta har gjort människor både i Danmark och 
Sverige upprörda. Vad är det som Danmark har släppt ut i Öresund?

1.  Avloppsvatten  X. Olja  2. Fiskyngel

Från och med nu och i ungefär två månader framåt är det midnattssol längst upp i 
norra Sverige. Detta beror på att jorden lutar mot solen. Vad innebär midnattssol?

1.  Solen ändrar färg

X.  Det är svart på natten

2.  Det är ljust dygnet runt

Det har blivit stora protester i Minneapolis. Många där är arga på polisen. Folk 
protesterar mot polisernas våld och mot rasism. Detta efter att en film spridits där 
man kan se polisers våld mot en svart man. I vilket land har det varit stora protester 
mot polisen?

1.  Turkiet  X. USA  2. Estland

Ett litet kryp som bor i skog och mark. Nu är det dags att kolla sig en extra gång när 
man varit utomhus. Djuret finns i hela Sverige och kan sprida sjukdomar som 
Borrelia och TBE. Många väljer därför att vaccinera sig mot TBE. Vad är det för djur?

1.  Tvestjärt  X. Spyfluga  2. Fästing

Tävlingsidrotten får starta igen från och med den 14 juni. Bland annat kommer dam- 
och herrallsvenskan i fotboll starta. Detta meddelade Sveriges idrottsminister 
Amanda Lind på en presskonferens i slutet av förra veckan. Beskedet gläder många. 
Bland annat herrlandslagets förbundskapten. Vad heter han?

1.  Rikard Grönborg  X. Janne Andersson  2. Patrick Ekwall

Svenska artister som Sarah Dawn Finer, Robin Bengtsson, Mariette och 
Dolly Style med flera har gjort en låt och musikvideo. Den handlar om 
kampen mot coronaviruset. Idén kommer från Spanien där några artister 
gjort samma sak. Alla pengar som de tjänar ska gå till vården. Vad heter 
låten som artisterna sjunger?

1.  Vi håller ut  X. Håll dig inne  2. Tvätta händerna
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