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Han har hållit sitt avskedstal i sin hemstad. Han talade om framtiden och
vikten av att värna demokrati, frihet och alla människors lika värde. Allt kan falla
samman om man ger efter för fruktan. Vem är han?

I en händelse av kris ska alla vara förberedda att klara tre dygn, det vill säga 72
timmar, utan hjälp från myndigheter. Vi ska ha förråd av vatten, mat och kunna
ordna värme. Det här säger den myndighet som har till uppgift att hantera
kriser. Vilken myndighet?

A

1 Finlands president Sauli Niinistö
x USA:s president Barack Obama
2 Frankrikes president François Hollande
1 Dagens Nyheter
x Sveriges Television
2 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

1 löneökning

3

Priserna stiger nu snabbare än på flera år. Priserna ökar främst på bensin,
resor och på livsmedel. Vad kallas det när priserna stiger?

x inflation
2 ränta

4

5

6

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att sjunka. 372 000 personer är nu arbetslösa. 164 000 av de arbetslösa är födda utanför Europa. Hur många är 372 000
arbetslösa?

Solfilmen är ett inslag i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt. Filmen visas en gång i
veckan fram till sommarsolståndet. Filmen visar vilka tider solen går upp och
ner. När går solen upp och ned den 20 januari i Kiruna?

Efter nio års byggtid kunde den nya och bredare Panamakanalen invigas under
2016. Det innebär att de fartyg som tidigare varit för stora för att ta sig genom
slussen nu slipper ta en omväg. Omväg runt vad?

1 ungefär som hela Malmö kommun
x ungefär som hela Örebro kommun
2 ungefär som hela Haparanda kommun
1 7:42 och 15:57
x 8:42 och 14:57
2 9:42 och 13:57
1 runt Sydamerika
x runt Afrika
2 runt Australien
1 8 miljoner

7

Sveriges befolkning ökar. Just nu ökar befolkningen med ungefär en person
varannan minut. Hur stor är Sveriges befolkning den 20:e januari 2017?

x 9 miljoner
2 10 miljoner

8

Film: Doctor Strange. Stephen Vincent Strange är en duktig läkare. Då hans
karriär slås i spillror tar hans liv en ny riktning – att försvara världen mot
ondska. Vem spelar en roll i filmen?

1 Ralph Fiennes
x Stellan Skarsgård
2 Benedict Cumberbatch
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B

1

Oro, osäkerhet och otrygghet var ord som ofta nämndes i årets första partiledardebatt. Det handlar
om krisen inom polisen, våld och stöldturnéer på landsbygden, om brister i välfärden, i skolor
och äldre-boenden. M-ledaren Anna Kinberg Batra ville ha svar från statsministern om han har
förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Vad svarade Stefan Löfven?

1 ja
x jasså
2 nej

2

USA:s president Barack Obama har hållit sitt avskedstal i hemstaden Chicago. Han talade om
framtiden och vikten av att värna demokrati, frihet och alla människors lika värde. Demokratin kan
falla samman om man ger efter för fruktan, varnade Obama. Hur länge har Barack Obama varit
USA:s president?

1 4 år
x 6 år
2 8 år

3

Många begärde utträde ur Svenska kyrkan 2016. 85 848 personer lämnade kyrkan, vilket kan
jämföras med 46 895 året dessförinnan. När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9
procent av Sveriges befolkning medlemmar. Siffran är nu nere på runt 63 procent. Det är djupt
bekymmersamt naturligtvis, säger Sveriges ärkebiskop. Vad heter Sveriges ärkebiskop?

1 Tove Lifvendahl
x Eva Franchell
2 Antje Jackelén

4

Rättsfall: Kaj Linna är dömd för ett mord och grovt rån efter att två bröder i april 2004 överfölls på
en gård utanför Piteå. Tingsrätten dömde Kaj Linna till livstids fängelse, en dom som fastställdes
av hovrätten i mars 2005. Kaj Linna har nu suttit frihetsberövad i tolv år och ett halvt år. Han har
hela tiden nekat till att vara skyldig. Kaj Linna har nu beviljas resning. Vilken domstol har beviljat
Linna resning?

1 Svea hovrätt
x Örebro tingsrätt
2 Högsta domstolen

5

Den här myndigheten arbetar med signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska
förhållanden och sker till stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. Det handlar om:
information om militär förmåga hos främmande länder, stöd till svenska militära insatser utomlands, internationell terrorism och IT-angrepp från utlandet mot känsliga system i Sverige. Vem har
dessa arbetsuppgifter?

1 Sveriges Radio
x Försvarets radioanstalt (FRA)
2 SOS Alarm

6

Alla ska vara förberedda att klara tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd
från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och mat
och att kunna ordna värme. Det här säger den myndighet som har till uppgift att
utveckla samhällets förmåga att hantera kriser. Vilken myndighet?

1 Statens haverikommission
x Datainspektionen
2 Myndigheten för samhällsskydd och

7

Amerikanska senaten ska påbörja en utredning om ryskt spionage. USA:s underrättelsetjänster
anklagar Rysslands president Vladimir Putin för att ha beordrat ett försök att blanda sig i presidentvalet för att stödja Trump och skada motståndaren Hillary Clintons kampanj. Senaten är en av den
amerikanska riksdagens två kamrar. Vad kallas den amerikanska riksdagen?

1 kongressen
x riksting
2 överhuset

8

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att sjunka enligt Arbetsförmedlingen.
372 000 personer är arbetslösa, 9 000 färre än ett år tidigare. 164 000 av de
arbetslösa är födda utanför Europa, en ökning med 21 000 jämfört med året
innan. Enligt ekonomer skulle det finnas ett sätt att öka arbetstillfällen för
personer födda utanför Europa. Vilken sätt?

1 skapa enklare arbetsuppgifter
x högre löner
2 kortare arbetsdag

9

Inflation: Priserna stiger nu i en högre takt än på flera år. I december steg
priserna i årstakt med 1,7 procent och ligger nära bankens mål på 2 procent.
Det som drog upp inflationen i december var framförallt högre priser på bensin
och diesel, på resor och på livsmedel. Vilken bank vill att inflationen ska gå
upp?

1 Riksbanken
x Ikano Bank
2 Volvofinans Bank

Enligt Statistiska centralbyrån väntas Sveriges befolkning passera 10 miljoner den 20:e januari
strax före klockan åtta på morgonen. 2004 blev Sveriges befolkning nio miljoner och det tog alltså
bara 13 år innan vi blev tio. Just nu ökar befolkningen ungefär med en person varannan minut. Hur
stor var Sveriges befolkning för hundra år sedan 1917?

1 2 800 847 invånare
x 3 800 847 invånare
2 5 800 847 invånare
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beredskap (MSB)

Sydamerikas länder
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Sydamerikas
länder:
Argentina
Bolivia
Brasilien
Chile
Colombia
Ecuador
Franska Guyana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

Sydamerikas
huvudstäder:
Buenos Aires
La Paz
Brasilia
Santiago de Chile
Bogotá
Quito
Cayenne
Georgetown
Asunción
Caracas
Lima
Paramaribo
Montevideo

Uppgifter:
Färglägg kartan så att du ser hur landytan ser ut:
0-200 meter över havet (grön färg),
200-500 meter över havet (gul färg)
och över 500 meter över havet (brun färg).
Skriv in ländernas namn och huvudstäder på kartan.
Sätt ut floder, sjöar och stora städer.

Brasilien
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Brasilien:

Uppgifter:

Sverige:

Huvudstad: Brasília
Språk: Portugisiska
Statsskick: Förbundsrepublik
President: Michel Temer
Yta: 8 514 877 km²
Befolkning: 192 376 496
Befolkningstäthet: 22,6
inv./km²
BNP per capita: 8 539 USD
Barnadödlighet: Antal barn
som dör före fem års ålder
per 1 000 levande födda 16.

1. Färglägg kartan så att du
ser hur landytan ser ut:
0-200 meter över havet (grön
färg),
200-500 meter över havet (gul
färg)
och över 500 meter över
havet (brun färg).
2. Vilka grannländer har
Brasilien?
3. Sätt ut floder, sjöar och
stora städer.
4. Leta reda på Brasilien på
kartan över Sydamerika.

Huvudstad: Stockholm
Officiellt språk: Svenska
Statsskick: monarki
Statschef: Kung Carl XVI
Gustaf
Yta: 449 964 km²
Folkmängd: 10 000 000
Befolkningstäthet: 22,1
inv/km²
BNP per capita: 40 394 USD
Barnadödlighet: Antal barn
som dör före fem års ålder
per 1 000 levande födda 3.
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Meddelande

Veckans Nyheter välkomnar alla lärare
och elever tillbaka till
vårterminen.
Under vårterminen 2017 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.
Uppstår det problem med eposten glöm inte att ni har fått
användarnamn och lösenord
för inloggning på vår webbsida.
På webbsidan finns alltid det
aktuella numret av Veckans
Nyheter.
Snabbaste och effektivaste
sättet att få kontakt med oss
på Karin Förlag är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Version A.
1. USA:s president Barack Obama (x).
2. Myndigheten för samhällsskydd… (2).

3. inflation (x).
4. ungefär som hela Malmö kommun (1).

5. 9:42 och 13:57 (2).
6. runt Sydamerika (1).
7. 10 miljoner (2). Tabellverket var
en föregångare till Statistiska centralbyrån. Sverige börjar föra statistik
över landets befolkning redan 1749.
Första gången man räknar fram
folkmängden kommer man fram till
att den är knappt 1,8 miljoner. Det är
mycket lägre än vad statsmakterna
hade hoppats på. Sverige hade varit i
krig och statens ekonomi är dålig.
Det finns en tro på att en snabbt växande befolkning ska ta landet ur krisen. Men ett stort problem är att
många barn dör redan som nyfödda.
Under andra hälften av 1700-talet
varierar antalet döda kraftigt från år
till år. Svält på grund av missväxt och
olika sjukdomar leder till att många
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dör. Särskilt 1772 och 1773 är tuffa
år då ovanligt många dör. Ändå ökar
Sveriges befolkning stadigt under
1700-talet och passerar 2,3 miljoner
vid sekelskiftet år 1800. Befolkningen
kommer mer än fördubblas under
1800-talet. Det beror framför allt på
att fler barn överlever spädbarnstiden
och att folk lever längre. Varannan
person lever till exempel till 60 års
ålder i mitten av 1800-talet, jämfört
med endast var tredje hundra år tidigare. I städerna sprids sjukdomar på
grund av dåliga avloppssystem och
bristande hygien. Under 1809 dör
väldigt många människor i sjukdomarna tyfus och dysenteri. En tredjedel av alla som dör det året avlider i
just de sjukdomarna. I mitten av
1800-talet är det kris i jordbruket med
bland annat dåliga skördar. Den
snabba befolkningsökningen gör
också att fler behöver arbete och
bostad, men ekonomin och samhället
växer inte i samma takt. Därför väljer
många att lämna Sverige. I massutvandringen som följer lämnar cirka
1,4 miljoner människor landet mellan
1850 och 1930.
8. Benedict Cumberbatch (2).
Version B.
1. ja (1).
2. 8 år (2).
3. Antje Jackelén (2).
4. Högsta domstolen (2). Livstidsdömde Kaj Linna beviljas resning av
Högsta domstolen. Han har hela
tiden nekat till att vara skyldig till Kalamarksmordet, som han dömdes för
2004. Två gånger tidigare har Kaj
Linna försökt att få resning avseende
hovrättens dom. Linna är dömd för ett
mord och grovt rån efter att två bröder i april 2014 överfölls på en gård
utanför Piteå. Den ena brodern avled,
den andra skadades svårt. Tingsrätten dömde Kaj Linna till livstids fängelse, en dom som fastställdes av
hovrätten i mars 2005. Nu väljer
Högsta domstolen att bevilja Kaj Linna resning. Det betyder att Hovrätten
för Övre Norrland återigen ska pröva
om han har begått mordet. Kaj Linna
har nu suttit frihetsberövad i tolv år
och ett halvt år. En aprilkväll 2004
såg ett vittne benen på en person
som kröp in i en öppning i ladugården

Bakgrundsmaterial

i Kalamark. Uppgiften skulle bli central
i utredningen kring rånmordet på Roger Lindberg och den grova misshandeln av hans handikappade bror. Med
stor sannolikhet var den som sågs
krypa in den maskerade mördaren.
Till grund för den fällande domen låg
framför allt uppgifter som lämnats av
en bekant till Kaj Linna. Det fanns
ingen bindande teknisk bevisning
och Linna dömdes mot sitt nekande. Det finns tekniska bevis från
brottsplatsen, så som ett fingeravtryck
och en snusprilla. DNA på prillan
stämmer varken överens med Linna
eller bröderna, inte heller fingeravtrycket.
5. Försvarets radioanstalt (x).
6. Myndigheten för samhällsskydd… (2).

Främmande makt utnyttjar den grupp
som flitigast delar falska artiklar –
samtidigt som myndigheterna har
svårast att nå just dem. Det varnar
MSB för när regering, myndigheter
och teknikjättarna nu kraftsamlar mot
falska nyheter för att skapa en källkritisk och motståndskraftig befolkning.
Mängden material i sociala medier har
exploderat medan verifierat innehåll
inte ökat i samma takt. Det tillförlitliga
materialet blir en allt mindre del av
flödet. Dessutom stänger vi gärna in
oss i bubblor som bekräftar vår
världsbild. Nu har samhället börjat
rusta för att möta utmaningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska stärka svenskarnas psykologiska försvar mot desinformation. Det gäller försök till splittring om EU-skepticism, Nato-frågan
och främlingsfientlighet.
7. kongressen (1). USA:s kongress
är USA:s högsta lagstiftande församling med säte i Kapitolium i huvudstaden Washington. Kongressen består
av två kammare: Senaten och Representanthuset.
8. skapa enklare arbetsuppgifter (1).

9. Riksbanken (1).
10. 5 800 847 invånare (2). Se A7.

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: x2x 121 22 B: 122 2x2 1112

