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1 Petra Mede

1

Vår utrikesminister är inte välkommen till Israel. Vad heter Sveriges utrikesminister?

x Annelie Nordström
2 Margot Wallström
1 We are Sthlm

2

Vad kallas ungdomsfestivalen där många övergrepp mot flickor ägde rum?

x Way Out Oland
2 We are the festival
1 pengar

3

Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?

x flyktingarna
2 vädret
1 i Indien

4

Ett terrordåd har drabbat Jakarta. Var ligger Jakarta?

x på Taiwan
2 i Indonesien
1 ett bilföretag

5

Tidningen Aftonbladet har berättat om konstigheter i organisationen Kommunal.
Vad är Kommunal?

x ett fackförbund
2 ett skolföretag
1 Norton

6

Ett mycket känt varumärke inom mobiltelefonbranschen har nyligen försvunnit.
Vilket?

x Doro
2 Motorola
1 silvergruvor

7

En gång i tiden hade Storbritannien 3 000 gruvor med 1,2 miljoner anställda. Nu
har man stängt den sista gruvan. Vilken typ av gruvor?

x järngruvor
2 kolgruvor

8

En musikkritiker säger: Han imponerade alltid med sin sång och det är inte
någon överdrift att han räknas som en rockvärldens största sångare genom
tiderna. Vem är han?

1 Lemmy Kilmister
x David Bowie
2 Alan Rickman
1 Viktoria Rebensburg

9

Lionel Messi valdes till Årets fotbollsspelare bland världens herrspelare under
Fifa-galan i Zürich. Vem fick priset på damsidan?

x Carli Lloyd
2 Eva-Maria Brem
1 Stina Nilsson

10

Hon vann skidsprinten i Planica i Slovenien och tog därmed sin andra VC-seger
i karriären. Vem är hon?

x Hanna Falk
2 Anna Holmlund

A
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1. Wikipedia fyller 15 år. Vad är Wikipedia?
2. Vem vet mest om väder?
3. Det är oro i världens största muslimska land. Vad heter landet?
4. En rysk forskargrupp har hittat ett nästan 50 000 år gammalt djur i norra Sibirien.
Vilket djur?
5. Snart börjar man att sälja det här bakverket som vi alla väntar på. Vilket bakverk?
6. Landet säger att man har sprängt en vätebomb. Vilket land?
7. Olja och naturgas är fossila bränslen. Vilket ytterligare fossilt bränsle är mycket
vanligt?
8. Sverige tog brons i damernas junior-VM (U18) efter en dramatisk 2-1-seger över
Ryssland. Vilken sport?
9. Priset på den här viktiga varan går hela tiden ner. Vilken vara?
10. Det här landet får för första gången en kvinnlig president. Landet är en ö
och var tidigare en del av Kina. Vilket land?
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Israel stoppar utrikesminister Margot Wallström (S) från officiella besök i landet.
Israels besked kom efter att utrikesminister Margot Wallström efterlyst en
grundlig undersökning om Israel använt utomrättsligt dödande i samband
med de senaste månadernas våldsdåd, knivattacker och sammandrabbningar mellan israeler och palestinier. Jan Björklund (L) säger: Margot
Wallström har intagit en väldigt ensidig position när det gäller Israel-Palestinakonflikten, som helt avviker från tidigare svensk hållning, så att israelerna
reagerar är helt förståeligt. Statsminister Stefan Löfven säger: Vi är Israels
vänner och med sina vänner måste man kunna diskutera mänskliga rättigheter,
utrikesministern har aldrig anklagat Israel för någonting. Vad har Wallström
tidigare haft för arbetsuppgifter?

1 chef för bostadsförmedlingen
x ambassadör i Washington
2 EU-kommissionär

2

Efter rapporteringen om övergrepp mot kvinnor på festivalen We are Sthlm
säger statsminister Stefan Löfven att det är ett dubbelt svek mot unga kvinnor
och förutsätter nu att polisen går till botten med vad som hänt. Det ena är att
brott inte har blivit lagförda, det andra att polisen inte har informerat om det.
Vem är rikspolischef?

1 Hans Holmér
x Bert Karlsson
2 Dan Eliasson

3

Sommaren 2013 fick en författare en revolverpatron av en tipsare. Det är en
likadan kula som användes när Olof Palme blev mördad den 28 februari 1986. I
december 2015 fick författaren även revolvern. Nu har NFC, Nationellt
Forensiskt Centrum (tidigare Statens Kriminaltekniska laboratorium (SKL),
provskjutit revolvern. Vi väntar på svar. Vem fick revolvern?

1 Lars Adaktusson
x Jan Guillou
2 Leif GW Persson

4

Polisen pekar ut de 14 mest problemfyllda områdena i landet. Polisen ska öka
tryggheten i alla delar av landet, men för att få effekt behöver vi rikta särskilt
fokus på vissa områden, säger rikspolischefen. De 14 områdena: Bergsjön
(Göteborg), Biskopsgården (Göteborg), Gårdsten (Göteborg), Hammarkullen
(Göteborg), Hjällbo (Göteborg), Lövgärdet (Göteborg), Ronna/Geneta/Lina
(Södertälje), Tensta/Rinkeby (Stockholm), Husby (Stockholm),
Hallunda/Norsborg (Botkyrka), Rosengård (Malmö), Södra Sofielund (Malmö),
Araby (Växjö) och Vivalla (Örebro). Vad kallas dessa områden?

1 förtursområden
x assimilationsområden
2 utanförskapsområden

5

Aftonbladet har beskrivit hur ett fackförbund vid flera tillfällen har hyrt ut sin
lyxkrog Metropol Palais till nakenkabaré och champagnefester. Styrelsemedlemmar har inte betalat för sig på förbundets hotell. Man har haft stora utgifter
för sprit och vin. Förbundets kassör har avgått efter avslöjanden medan
ordförande sitter kvar. Margot Wallström (S) fick en lägenhet av fackförbundet.
Allt detta får LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson att reagera. Det är klart att det
här skadar fackföreningen. Det här är ju stick i stäv med våra värderingar och
stick i stäv med hur vi jobbar, säger LO:s ordförande. Fackförbundets ordförande Annelie Nordström tänker att sitta kvar i ledningen. Vilket fackförbund?

1 Svenskt Näringsliv
x Kommunalarbetareförbundet
2 Sveriges Byggindustrier

6

I det moderna informationskriget använder Ryssland propagandan för att
förvilla och ifrågasätta – bland annat med hjälp av nyheter på svenska.
Ryssland är det enda land i världen som kan reducera USA till radioaktiv aska,
Carl Bildt är CIA-agent och svenska barnprogram är inte något annat än
cyniska exempel på västerländskt moralförfall. Det är exempel på påståenden
som görs av Sputnik news. Modern propaganda handlar om att så frö av tvivel.
Vad kallas den här typen av verksamhet?

1 desinformation
x medialt
2 demonisering
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Skolor i Sverige avbryter lektioner för att under några minuter låta eleverna göra
så kallade långsamma smarta hjärnrörelser, ibland i tron att det kan förbättra
inlärningen av matematik och läsförståelse. Torkel Klingberg som är professor i
neurovetenskap vid Karolinska institutet säger: det här är ren nonsens. Den här
typen av felaktiga påståenden om hur specifika rörelser påverkar hjärnans
utveckling sprids på flera skolor runtom i Sverige. Vad kallas metoden?

1 bluffologi
x kommunikologi
2 krypologi

8

En av världens mest fruktade skadeinsekter har fått fäste i Finland, och nu
uppmanas skogsägare i Sverige att ha ögonen öppna. Den asiatiska
långhorningen angriper träd och kan slå ut hela skogsbestånd. Det som
händer är att hela trädet blir helt söndergnagt och till sist inte orkar med utan
kommer att dö. Långhorningen kommer från Kina och andra asiatiska länder.
Den sprids via träemballage eller växter som importeras. För att inte långhorningen ska sprida sig, måste myndigheterna ta till drastiska åtgärder. Man
hugger ned alla lövträd som finns i närheten av de angripna träden. Sedan
kommer man att bevaka ett område på runt två kilometer för att vara säker på
att det inte har spridit sig vidare. Vad kallas farliga nya arter?

1 geografiska arter
x biologiska arter
2 invasiva arter

9

Storbritanniens sista underjordiska kolgruva, Kellingley Colliery i norra
Yorkshire, har stängts. 450 gruvarbetare förlorar sina jobb. Stängningen
innebär slutet på en era. Den brittiska kolindustrin var i centrum för den
ekonomiska tillväxten under tidigt 1900-tal med cirka 1,2 miljoner anställda i
3 000 gruvor. Kol och ångmaskiner var en förutsättning för den industriella
revolutionen. När startade den industriella revolutionen i Storbritannien?

1 i slutet av 1600-talet
X i slutet av 1700-talet
2 i slutet av 1800-talet

10

En musikkritiker säger: Han imponerade alltid med sin sång och det är inte
någon överdrift att han räknas som en rockvärldens största sångare genom
tiderna. Hans barytonröst var i sig så stark och utlevande att det teatrala i hans
framträdanden bara förstärkte låtarna, som oftast var väldigt melodiska och
lättillgängliga. Vem är han?

1 Lemmy Kilmister
x David Bowie
2 Alan Rickman

11

Ny film. I den tidiga feministrörelsen tvingades kvinnor under jorden. De var
arbetande kvinnor som hade sett att den fredliga protesten inte uppnådde
någonting. De såg en mer radikal kamp som den enda vägen till förändring. De
var villiga att förlora allt i sin kamp för jämlikhet och rösträtt. Skådespelare i
filmen: Meryl Streep, Carey Mulligan och Helena Bonham Carter. Vad kallas
dessa kämpande kvinnor?

1 konservativa
x socialister
2 suffragetter

12

Lionel Messi valdes till Årets fotbollsspelare bland världens herrspelare under
Fifa-galan i Zürich. Vem fick priset på damsidan?

1 Viktoria Rebensburg
x Carli Lloyd
2 Eva-Maria Brem
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Sveriges regering

1. Vem är Närings- och innovationsminister i vår nuvarande regering?
2. Vem är inrikesminister?
3. Vad är Ibrahim Baylan i regeringen?
4. Vem är regeringschef?
5. Vem är utrikesminister?
6. Vem är utbildningsminister?
7. Vem är justitieminister?
8. Vem är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister?
9. Vem är finansminister?
10. Vad är Peter Hultqvist i regeringen?

E

R

Våra nya ord

1

En form av maskerad där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film,
serier, dataspel med mera. Ofta är det figurer som hör hemma i japansk kultur
men även från andra länder.
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1 loop
x sintra
2 cosplay
1 kooperativa

2

Söka efter och använda sådant som andra har slängt, i synnerhet mat.

x dumpstra
2 rotrut

3

Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar
emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier.

1 faktaresistent
x newspeak
2 chemtrail
1 wikikrati

4

Ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad Internetanvändarna
föredrar, till exempel genom att klicka på gilla- och delaknappar på nätet.

x klickokrati
2 suffrakrati
1 deodoranter

5

Organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda.

x carol
2 trollfabrik
1 triggervarning

6

Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll
som kan väcka obehag hos vissa personer.

x korrektering
2 korruptering
1 obror

7

Okamratlig, taskig.

x fackpamp
2 kajkant
1 svajpa

8

Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på
skärmen.

x skvimpa
2 slumra
1 tunnsymtom

9

Nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar.

x robotjournalistik
2 presskris
1 efterskalv

10

Teknisk spärr som hindrar innehåll på Internet från att visas i ett visst geografiskt område.

x södermalm
2 geoblockering
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Meddelande

Veckans Nyheter välkomnar alla lärare
och elever tillbaka till
vårterminen.
Under vårterminen 2016 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 13.
Snabbaste och effektivaste sättet att
få kontakt med oss på Karin Förlag är
via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
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.
Version A.
1. Margot Wallström (2).
2. We are Sthlm (1). Det blir ingen
förundersökning om polisens agerande vid festivalen "We are Sthlm".
Uppgifterna om att poliser ska ha
undvikit att rapportera om händelserna vid ungdomsfestivalen "We are
Sthlm" är för generella, uppger överåklagare Mats Åhlund vid Särskilda
åklagarkammaren. De ger inte anledning att anta att företrädare för
Polismyndigheten härigenom begått
brott som hör under allmänt åtal,
skriver Åhlund i beslutet. Samtidigt
betonar han att det inte var brottsligt
av polisen att inte sprida den här
typen av information. Förundersökningen inleddes efter Dagens Nyheter avslöjande att polisen mörkat ett
stort antal sexuella övergrepp som
begicks mot unga kvinnor. Utåt
beskrev polisen festivalen som lugn.
Efter avslöjandet kom ett stort antal
anmälningar och e-postmeddelanden
in till Särskilda åklagarkammaren.
3. flyktingarna (x).
4. i Indonesien (2).
5. ett fackförbund (x). Se B5.
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6. Motorola (2).
7. kolgruvor (2).
8. David Bowie (x).
9. Carli Lloyd (x).
10. Stina Nilsson (1).
Version B. 1(2)
1. EU-kommissionär (2).
2. Dan Eliasson (2).
3. Leif GW Persson (2).
4. utanförskapsområden (2).
5. Kommunalarbetareförbundet (x).
Aftonbladet avslöjade den 13 januari
att fackförbundet Kommunal gått
back med över 320 miljoner på att
driva krog- och konferensverksamhet. Kommunal har vid flera tillfällen
hyrt ut sin lyxkrog Metropol Palais till
nakenkabaré och champagnefester
med porrstjärnan Puma Swede.
Styrelsemedlemmar har inte betalat
för sig på förbundets hotell. Man har
haft vidlyftiga representationsnotor i
form av sprit och vin och shower.
Den 14 januari, meddelar Kommunals tredje vice ordförande och kassör Anders Bergström att han avgår
efter avslöjandena. Ordförande Annelie Nordström sitter kvar. Den 15
januari
meddelar
utrikesminister
Margot Wallström (S) att hon fått en
lägenhet i april 2015 av fackförbundet
Kommunal. Hon fick även gå före
andra i förbundets interna bostadskö.
Wallström menar att hon fått ett löfte
av både Anders Bergström och Annelie Nordström att hon inte gått före
någon kö och att de också lovat att
de lämnat lägenheter till den kommunala bostadskön. Annelie Nordström
menar i sin tur att några löften aldrig
getts och att Wallström missförstått.
Enligt Institutet mot mutor kan Margot
Wallström ha gjort sig skyldig till mutbrott eftersom hon fick hyra lägenheten av förbundet.
Källa: Aftonbladet
6. desinformation (1).
Version B. 2(2)
7. kommunikologi (x).
8. invasiva arter (2). Främmande
arter är utan tvekan en viktig och helt
integrerad del av svenskt jord- och
skogsbruk. Främmande arter trivs
och frodas i våra trädgårdar. Men
främmande arter kan också i värsta
fall ställa till stora problem. Vissa

Bakgrundsmaterial

arter trivs helt enkelt för bra i sin nya
miljö och kan expandera kraftigt och i
samband med detta påverka inhemsk
biologisk mångfald eller orsaka stora
skador. Sådana arter brukar kallas
invasiva arter.
9. i slutet av 1700-talet (x).
10. David Bowie (x).
11. suffragetter (2).
12. Carli Lloyd (x). Vinnarna på Fifagalan:
Bästa manliga spelare: Leo Messi, Argentina/FC Barcelona. Övriga nominerade: Cristiano
Ronaldo, Portugal/Real Madrid, och Brasilien/Neymar, FC Barcelona.
Bästa kvinnliga spelare: Carli Lloyd,
USA/Houston Dash. Övriga nominerade: Aya
Miyama, Japan/Okayama Yunogo Belle och
Célia Sasic, Tyskland/FFC Frankfurt.
Årets coach (herr): Luis Enrique, FC Barcelona. Övriga nominerade: Pep Guardiola, Bayern München, Jorge Sampaoli, Chiles landslag.
Årets coach (dam): Jill Ellis, USA:s landslag.
Korsord A:
1. uppslagsverk
2. SMHI
3. Indonesien
4. mammut
5. semla
6. Nordkorea
7. kol
8. ishockey
9. olja
10. Taiwan
Nyckelord: vinterkyla
Korsord B:
1. Damberg
2. Ygeman
3. energiminister
4. Löfven
5. Wallström
6. Fridolin
7. Johansson
8. Regnér
9. Andersson
10. försvarsminister
Nyckelord: regeringen
Extrauppgift Våra nya ord:
1. cosplay
2. dumpstra
3. faktaresistent
4. klickokrati
5. trollfabrik
6. triggervarning
7. obror
8. svajpa
9. robotjournalistik
10. geoblockering

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: 21x 2x2 2xx1 B: 222 2x1 x2x x2x

