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A

1 12 år

1

Regeringen vill ändra antalet år elever ska gå i grundskolan. Hur många år vill
man att grundskolan ska vara?

X 10 år
2 8 år
1 i Afghanistan

2

De svenska journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström är nu
fria. De var fångar i sju veckor. I vilket land var de fångar?

X i Syrien
2 i Somalia
1 tågen är för gamla

3

Sedan 2008 har 23 tåg spårat ur. Varför har vi så många urspårningar i
Sverige?

X tågen kör för fort
2 järnvägsspåren har inte underhållits

4

Det svenska försvaret blir mindre och mindre. En undersökning visar att många
svenskar inte tror att vi kan försvara Sverige längre. Var träffas just nu många
inom försvaret?

1 i Göteborg
X i Stockholm
2 i Sälen
1 Israel

5

Landets förra premiärminister Ariel Sharon har dött. Han var både militär och
politiker. I vilket land var Sharon premiärminister?

X Jordanien
2 Egypten
1 det är varmt ute

6

Det verkar som att antalet sjuka i influensa ökar. Vad kan vara orsaken till att
influensan sprids snabbare just nu?

X det är kallt ute
2 det är snö i hela landet

7

8

9

2012/2013 undersökte Svenska Kennelklubben vilka hundraser som var
världens populäraste. Man frågade 35 nationella kennelklubbar. Vilken hund
var populärast?

En fransk myndighet har beslutat att förbjuda tv-kanaler i Frankrike från att visa
följande musikvideos. Wrecking ball och Work bitch före klockan tio på kvällen.
Vilka artister gäller det?

Här kommer veckans lista. 1. Mando Diao: Strövtåg i hembygden 2. Malena
Ernman och Jerry Williams: Counting miracles 3. Magnus Uggla: Jag och min
far 4. Agnetha Fältskog & Gary Barlow: I should've followed you home. Vem
ligger femma?

1 labrador retriever
X tysk schäferhund
2 pudel
1 Beyoncé och Perry
X Cyrus och Spears
2 Who och Lynn
1 Avicii: Wake me up
X Kevin Walker: Belong
2 Bo Kaspers Orkester: Så mycket
Bo Kaspers Orkester
1 Fredrik Hynning

10

Vinter-OS börjar snart. Det verkar som att vår femmilsvärldsmästare är skadad.
Landslagsledningen är tystlåten om när han kan börja träna igen. Vem är han?

X Johan Olsson
2 Per Ankersjö

Korsord A
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Det hände under 2013

1. 2013 fick den romersk-katolska kyrkan en ny påve. Påven är från Argentina och
vill leva ett liv utan lyx. Vad heter den nya påven?
2. I början av året spreds många filmklipp på internet där människor dansade en
speciell dans. Filmklippen börjar med att en person dansar, och efter ungefär
femton sekunder börjar alla andra också skaka loss. Vad kallas den här dansen?
3. Vad kallas ett självporträtt som man publicerar i sociala medier?
4. I årets jultal berättade kungen om ett jubileum som ska firas 2014. Sverige har haft
detta i 200 år. Vad har Sverige haft i 200 år?
5. En svensk löpare tog guldmedalj på distansen 1 500 meter under friidrotts-VM i
Moskva. Vad heter löparen?
6. Varje år träffas jorden av omkring 50 000 ton sten från rymden. Den 15 februari
kolliderade en sådan rymdsten med jordens atmosfär över den ryska staden
Tjeljabinsk. Vad kallas en sten från rymden när den väl slagit ned på jorden?
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B

1

De svenska journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström, som under nästan sju
veckor hållits fångna i Syrien, är fria. De beskriver tiden i fångenskap: slag med gevärskolvar,
sparkar, piskrapp med gummislangar, fått huvudet dunkat i betonggolvet, blivit skenavrättade och
även beskjutna. Vad var troligen kidnapparnas motiv?

1 ren terror
X att få ut ett politiskt budskap
2 att få en lösensumma

2

Vi vill vara en kunskapsnation, nyckeln ligger i skolan, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.
Alliansen föreslår därför en tioårig grundskola samt att den som inte är behörig att gå gymnasiets
nationella program ska få gå ett år till för att komplettera sina betyg. Vilken ytterligare förändring
finns i regeringens förslag?

1 obligatorisk sommarskola
X betyg från åk 3
2 minska antalet ämnen i grundskolan

3

För att garantera insyn i myndigheternas arbete har Sverige en stark offentlighetsprincip. Den
innebär att vem som helst kan få ut handlingar från myndigheter. Polisen vill att offentlighetsprincipen begränsas så att det blir svårare att få ut uppgifter om privatpersoners inkomster, skulder
och personnummer. Vilket syfte har polisen med sitt förslag?

1 att förhindra hot mot vittnen
X att förhindra identitetsstölder
2 att förhindra direktreklam

4

Israels förra premiärminister har avlidit efter att ha legat i koma sedan 2006.
Han var en av Israels mest framträdande makthavare. Som general hade han
en hårdför taktik. Som politiker betraktades han som en högerhök. Vad hette
han?

1 David Ben-Gurion
X Moshe Dayan
2 Ariel Sharon

5

Det var inte bara påven Franciskus, den engelska drottningen och kung Carl
XVI Gustaf som höll jultal. Vem sa i sitt jultal att: de som föds i dag kommer att
växa upp utan något som helst begrepp om personlig integritet?

1 Edward Snowden
X Christopher O'Neill
2 Karin Enström

6

Ett godståg spårade ur söder om Stockholm. Det är den andra urspårningen i Stockholmsområdet
på kort tid. Nyligen har även ett rälsbrott upptäckts öster om Sala. Sedan 2008 har 23 urspårningar
skett. Vem ansvarar för järnvägsspåren?

1 Hector Rail
X Green Cargo
2 Trafikverket

7

Kriminalvårdens kartläggning av över 3 000 intagna på fängelser visar att 70
procent har svåra missbruksproblem, 46 procent har en psykisk diagnos samt
hälften har högst nioårig grund- eller folkskola. Vad heter Sveriges största
fängelse?

1 anstalten Sidsjön
X anstalten Säter
2 anstalten Kumla

8

Under det första året med trängselskatt i Göteborg blir inkomsten 720 miljoner.
Vilka städer i Sverige har trängselskatt?

1 Göteborg och Malmö
X Göteborg och Stockholm
2 Göteborg och Örebro

9

En dödlig tarmbakterie har upptäckts på Centrallasarettet i Växjö. Vad heter
den?

1 Tussilago farfara
X Canis lupus
2 Clostridium difficile

10

På juldagen hade filmatiseringen av boken Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann premiär. Vem spelar Hundraåringen i filmen?

1 Felix Herngren
X Allan Svensson
2 Robert Gustafsson

11

Filmen The Wolf of Wall Street, hade svensk premiär i veckan. Leonardo di
Caprio spelar huvudrollen. Vem är regissören?

1 Sam Peckinpah
X Martin Scorsese
2 Orson Welles

12

En tysk F1-förare har skadats allvarligt efter en skidolycka i den franska skidorten Meribel. Vem är föraren?

1 Michael Schumacher
X Wolfgang Overath
2 Günter Netzer

Korsord B
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Vad har hänt?
1. Talibaner sköt en 15-årig flicka för att de ogillade hennes kamp för flickors rätt att
gå i skolan. Flickan flögs till Storbritannien för vård. I vilket land hände detta?
2. Sverige förlorade finalen i JVM i ishockey med 2-3. Vilket land vann?
3. Stefan Ingves varnar för bolånesituationen. Var är Stefan Ingves chef?
4. Hon föddes 1992 i Nashville, Tennessee. Hon är en amerikansk sångerska och
skådespelerska och gjorde sig extra känd under 2013. Vem är hon?
5. En expedition med 52 forskare och turister på skeppet Akademik Shokalskij frös
fast i isen men räddades av en kinesisk helikopter. Var skedde detta?
6. Nytt ord: Vad kallas det när folk trycker gilla men egentligen inte engagerar sig?
7. Två terrorattentat inträffade i Volgograd som kopplas till vinter-OS i Sotji. Vad hette
staden Volgograd tidigare?
8. Vilken final var 2013 års mest sedda tv-program?
9. EU har utvidgats med ytterligare ett medlemsland, som är den 28:e nationen i
unionen. Vad heter det nya medlemslandet?
10. FN vill skicka 5 500 soldater till världens senaste land. Vilket land?
11. En båt med flyktingar från Afrika till Europa sjönk och över 360 personer miste livet
i oktober. Tragedin inträffade utanför kusten till en ö i Medelhavet. Vilken är ön?

Nöjesvärlden
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Filmer från 2013

1

Emperor. Efter atombomberna och den japanska kapitulationen 1945 hade
den amerikanska ockupationsmakten ett problem med den japanska kejsaren
Hirohito. Kejsaren hade gudalik status och sattes han i krigsrätt kunde det leda
till katastrof. Vem spelar general MacArthur i filmen?

1 Paul Newman
X Robert Redford
2 Tommy Lee Jones

2

Filmen är en romantisk komedi där den rika Sebastian möter den fattiga Mia
när han har blivit blind efter en olyckshändelse. Mia får Sebastian att förverkliga
sin dröm om att bli sångare. En film av Lisa James-Larsson. Vad heter filmen?

1 Ego
X När rosorna slår ut
2 Smultronstället

3

I Iron Man 3 spelar han huvudrollen som Tony Stark, som i skepnad av Iron
Man regelbundet bekämpar superskurkar från när och fjärran. Kampen rasar
mot Mandarinen och Killian. Vem spelar Tony Stark i filmen?

1 François Truffaut
X Jean-Luc Godard
2 Robert Downey Jr

4

Kon-Tiki. Flotten hette Kon-Tiki. Den 28 april 1947 avseglade sex man från
Callao i Peru med målet att på cirka 100 dagar nå Polynesien. Filmen handlar
om den expeditionen. Vad hette den norrman som ansåg att folket i Stilla havet
egentligen härstammade från Sydamerika?

1 Thor Heyerdahl
X Alf Sjöberg
2 Jan Troell

5

Brad Pitt spelar en av huvudrollerna i den här filmen. En brittisk forskare som
ska lösa zombieepedemins gåta dör. Han har hunnit ge Gerry Lane (Brad Pitt)
en snabb-kurs i sin teori om virusets egenskaper. Vad heter filmen?

1 Green Zone
X World War Z
2 Inception

6

The Butler. Film med bland andra Forest Whitaker. Cecil Gaines föddes på en
bomullsplantage i Macon i Georgia och slutade som butler i Vita huset. Gaines
hann arbeta för åtta presidenter från 1952 till 1986. Filmen börjar 1926. Då
hade förhållandena i sydstaterna inte ändrats särskilt mycket sedan slaveriets
tid. Vem av följande har en roll i filmen?

1 Bette Davis
X Oprah Winfrey
2 Katharine Hepburn

7

Regi och manus: Anna Odell. I en av 2013-års bästa svenska filmer ställer hon
sina gamla klasskamrater från grundskolan mot väggen. 20 år har gått sedan
eleverna i klass 9C slutade grundskolan och gick skilda vägar och nu ska de
ses igen. Vad heter filmen?

1 Äppelkriget
X Mitt liv som hund
2 Återträffen

8

Regi: Lukas Moodysson. Med: Liv LeMoyne, Mira Grosin, Mira Barkhammar,
David Dencik. Filmen handlar om en tjejtrio i det tidiga 80-talets Stockholm som
kräver att få spela punk, trots att alla säger att den är död. Vad heter filmen?

1 Dom kallar oss mods
X Vi är bäst!
2 En kärlekshistoria

9

Mig äger ingen. En berättelse om 5-åriga Lisas kärlek till sin alkoholiserade
pappa. Det är också en skildring av Sverige på 70-talet och arbetarklassens
ideal. Mamman lämnar familjen och Lisa kämpar för att behålla bilden av
hjältepappan. Vem spelar huvudrollen?

1 Mikael Persbrandt
X Sebastian Hiort af Ornäs
2 Peter Dalle

Filmen handlar om när ett amerikanskt lastfartyg kapades utanför Somalias
kust av pirater. Kaptenen ombord höll stånd genom att försöka resonera med
kaparna. Kaptenen skrev senare en bok, och det är den som ligger till grund för
filmen. Huvudrollen görs av Tom Hanks. Vad heter filmen?

1 Shutter Island
X Captain Phillips
2 En Enda Man

10
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Meddelande

Veckans Nyheter välkomnar alla lärare
och elever tillbaka till
vårterminen.
Under vårterminen 2014 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 16.
Rikstävlingen gör ett uppehåll
även under vårterminen 2014.
Uppstår det problem med e-posten
eller faxen glöm inte att ni har fått
användarnamn och lösenord för inloggning på vår webbsida. På webbsidan finns alltid det aktuella numret
av Veckans Nyheter.
Korsord A.
1. Franciskus
2. Harlem Shake
3. selfie
4. fred
5. Aregawi
6. meteorit
Nyckelord: selfie
Version A.
1. 10 år (x). Alliansen vill utreda
grundskolan och förlänga skolplikten
med ett år. Man vill också att de som
inte klarar inträdeskraven till gymnasiet ska gå ytterligare ett år. Dessutom vill man att alla skolor ska erbjuda
obligatorisk sommarskola. Vi har en
tydlig kunskapsutmaning framför oss i
Sverige. Vi vill se människor växa av
egen kraft, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. Planen är att lågstadiet
ska förlängas med ett år. Det som i
dag kallas nollan, ska bli årskurs ett.
Utbildningsminister Jan Björklund: Vi
vill göra en förlängning av den obligatoriska grundskolan, till tio år för alla
och till elva år för vissa. Det behövs
mer tid för eleverna. Skolplikt från
sex års ålder. Det betyder att lågstadiet blir fyraårigt. Utbildningsministern
varnar också i förväg för att detta
kommer att ta tid. Centerpartiets
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partiledare Annie Lööf: Tidigare insatser är viktigt. Men ibland räcker
det inte. Vi har haft fokus på exakt
antal timmar i stället för kunskapsmål
i den svenska debatten. Vi vill tydliggöra att det är kunskapen som är det
viktiga. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund: Men det finns
också de som nästan klarar sig. För
dem har det vuxit fram sommarskolor, det vill vi ta vidare. Den utredning
vi pratar om ska göra sommarskola
obligatorisk att anordna för skolor
runt om i landet, och det ska också
vara obligatoriskt att gå sommarskola
för dem som inte har godkända betyg
inom räckhåll. Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson (S): Det krävs en
kraftfull investering i skolan för att
stärka den från grunden. Det vi föreslagit, som också har stöd i forskningen, är mindre klasser de första
åren. Vi behöver stärka de tidiga
insatserna. Miljöpartiets språkrör
Gustav Fridolin kallar Alliansens nya
skolpolitik för ett hårt slag i luften.
Alliansens förslag på hur man ska
möta utvecklingen är att nollan ska
döpas om till ettan och för den elev
som i nio år inte fått vad den behöver
ska extra insatser sättas in. Det är
inte förslag som möter problemen i
svensk skola, utan det är vad Alliansen kan komma överens om, säger
Gustav Fridolin.
2. i Syrien (x).
3. järnvägsspåren har inte underhållits (2). Se B6.
4. i Sälen (2). I söndags inleddes
Folk och Försvar i Sälen. Folk och
Försvar bildades den 12 juni 1940.
Då hette organisationen Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF). CFF bildades eftersom
det fanns ett behov av en aktör som
kunde främja debatt och information
om säkerhets- och försvarspolitik.
Andra världskriget stod för dörren,
svenska män skulle snart dras in i
den militära organisationen och försvaret av Sverige blev en angelägenhet för alla. I fjol firade Folk och Förvars rikskonferens i Sälen 20 år. I år,
valåret 2014, satsar rikets ledande
toppolitiker på evenemanget. Till
konferensen kommer bland andra
statsminister Fredrik Reinfeldt (M),
försvarsminister Karin Enström (M),

Bakgrundsmaterial
1(2)

partiledarna Jan Björklund (FP), Åsa
Romson (MP), Göran Hägglund (KD),
Stefan Löfven (S) och Jonas Sjöstedt
(V). Förutom Sveriges politikeradel
kommer även Finlands president Sauli
Niinistö och Sveriges ÖB Sverker
Göransson.
5. Israel (1). Utrikesminister Carl Bildt
mötte snabbt hård kritik när han på
Twitter hyllade den avlidne tidigare
israeliske premiärministern Ariel Sharon som en stor ledare och briljant
militär befälhavare. Tragiskt och bedrövligt, kommenterade Miljöpartiets
Mehmet Kaplan. Djupt provocerande,
ansåg Vänsterpartiets Hans Linde. Nu
försvarar Bildt formuleringen. Uttalanden i situationer som denna bör nog
främst lyfta fram de positiva sidorna
av en individs gärning. Det tillhör faktiskt god ton, säger han.
6. det är kallt ute (x). Det milda vintervädret har hållit årets influensasäsong på sparlåga. Men nu varnar
Folkhälsomyndigheten för att viruset
skjuter fart när det blir kallare ute.
Mildvädret har haft en dämpande effekt på säsongens influensa, och julledigheten fick dessutom antalet fall
att plana ut. Värst drabbat hittills är
Norrland, och i synnerhet Västerbotten, vilket kan hänga samman med
vädret. Influensavirus trivs när det är
kallt och torrt väder vilket gör att partiklarna flyger längre när man hostar
och nyser och får större spridning.
Sjukdomsförloppet går ofta snabbt,
inom loppet av några timmar kan man
få feber, ont i kroppen och sedan
kommer snuva och hosta.
7. labrador retriever (1). Labrador
retriever är en hundras från Storbritannien. Den är uppkallad efter Labradorhalvön i Québec och Newfoundland och Labrador i Kanada. I en undersökning 2012/2013 utnämndes
labrador retriever till världens populäraste hundras. Även Sverige har den
som nummer ett.
8. Cyrus och Spears (x).
9. Avicii: Wake me up (1).
10. Johan Olsson (x).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: xx2 21x 1x1x
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Meddelande

Veckans Nyheter välkomnar alla lärare
och elever tillbaka till
vårterminen.
Under vårterminen 2014 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 16.
Rikstävlingen gör ett uppehåll även
under vårterminen 2014.
Korsord B.
1. Pakistan
2. Finland
3. Riksbanken
4. Cyrus
5. Antarktis
6. klicktivism
7. Stalingrad
8. melodifestivalen
9. Kroatien
10. Sydsudan
11. Lampedusa
Nyckelord: klicktivism
Version B.
1. att få en lösensumma (2).
2. obligatorisk sommarskola (1). Se A1.

3. att förhindra identitets… (x). För
att garantera insyn i myndigheternas
arbete har Sverige en stark offentlighetsprincip. Den innebär att vem som
helst kan begära att få ta del av
handlingar på myndigheter – utan att
behöva tala om varför eller vem man
är. Lagen är en av hörnstenarna i vår
demokrati och den svenska modellen. Alla handlingar som kommer in
till, eller skickas ut från myndigheter,
exempelvis brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga. Det gäller även uppgifter om privatpersoners inkomster
och skulder hos Kronofogden. Polisen vill att offentlighetsprincipen begränsas så att det blir svårare att få
ut uppgifter om privatpersoners inkomster, skulder och personnummer.
Syftet är att förhindra identitetsstölder. Kritiker hävdar att förslaget även-
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tyrar den svenska modellen. Anders
Olofsson betonar att polisen inte har
något emot offentlighetsprincipen
eftersom den bidrar till ökad transparens. Men han tycker att det borde
införas ett krav om att den som begär
ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför
man vill ha informationen.
4. Ariel Sharon (2). Se A5.
5. Edward Snowden (1).
6. Trafikverket (2). Efter det stora
tåghaveriet i Huddinge kräver nu
Miljöpartiets språkrör Åsa Romson att
trafikverkets generaldirektör Gunnar
Malm sparkas. Hon får medhåll av
Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna öppnar nu dörren för att
ersätta Gunnar Malm. Det är möjligt
att det kommer att krävas att man
byter generaldirektör. Men ytterst så
är det fråga om regeringens misslyckade järnvägspolitik som måste
ändras, säger Anders Ygeman socialdemoratisk ordförande i trafikutskottet. Seko, som organiserar järnvägsarbetarna, kräver att Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm får
sparken. Även Vänsterpartiets Siv
Holma, som sitter i trafikutskottet,
menar att generaldirektören kan behöva avsättas. Catharina ElmsäterSvärd måste nu ta sitt ansvar och se
till att trafikverket fungerar bättre. Är
det så att hon anser att trafikverket
inte följer hennes direktiv så återstår
det bara att byta ut Gunnar Malm till
någon som klarar av uppgiften. Tony
Wiklander, SD, menar att omständigheterna kring olyckan måste utredas
grundligare för att komma fram till
vilket ansvar Gunnar Malm har. Folkpartiets Lars Tysklind, även han i
trafikutskottet, anser att Åsa Romsons utspel är förhastat. Jag upplever
det här som retorik. Det är en klar
strategi, säger han. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd skriver i ett skriftligt uttalande: Jag har
förtroende för alla mina myndigheters
generaldirektörer tills annat meddelas. Mitt fokus ligger på att förbättra
den svenska järnvägen och inte det
politiska spelet.
7. anstalten Kumla (2). Dömda på
fängelser eller inom frivården har mer
än sina straff att tampas med. Resultaten stämmer mycket väl överens

Bakgrundsmaterial
2(2)

med det vi vet om de fångar som sitter
i svenska fängelser, de är de fattigaste, mest socialt utsatta personerna i
den svenska befolkningen. Det är
människor som i alla tänkbara avseenden har det sämre i livet också
utanför anstalten, säger kriminologen
Jerzy Sarnecki.
8. Göteborg och Stockholm (x).
9. Clostridium difficile (2). Två personer har dött och ytterligare ett par
personer har smittats av den farliga
tarmbakterien Clostridium difficile typ
027. Folkhälsomyndigheten menar att
det än så länge är svårt att veta vad
som ligger bakom bakteriens framfart.
Det kan vara en slump i tiden, säger
myndigheten om det sällsynta utbrottet. Clostridium difficile-bakterier analyseras i lab i Calgary. 2013 uppskattades att 14 000 amerikaner dör av
den aggressiva bakterietypen årligen.
Ett utbrott av den aggressiva bakterien Clostridium difficile typ 027 har
aldrig tidigare skett i Sverige, det har
endast förekommit enstaka fall. Men
på centrallasarettet i Växjö har två
personer avlidit efter att ha smittats av
bakterien. Ytterligare två personer har
insjuknat men tillfrisknat efter behandling med antibiotika. Och nu kommer
rapporter om att ännu en person i
Kalmar drabbats. Folkhälsomyndigheten säger att det handlade om ett isolerat insjuknande. Bakterietypen, som
ger hög feber och kraftig diarré, är
resistent mot många typer av antibiotika och multiresistenta bakterier har
generellt en tendens att sprida sig
bättre och ger utbrott.
10. Robert Gustafsson (2).
11. Martin Scorsese (x).
12. Michael Schumacher (1).
Rätt svar till Nöjesvärlden:
1. Tommy Lee Jones
2. Ego
3. Robert Downey Jr
4. Thor Heyerdahl
5. World War Z
6. Oprah Winfrey
7. Återträffen
8. Vi är bäst!
9. Mikael Persbrandt
10. Captain Phillips

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar B: 21x 212 2x2 2x1

