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En 14-årig pojke har avlidit efter att ha träffats av ett isblock i huvudet i
Stockholm. Fastighetsägaren misstänks nu för brott. Vilket brott?

a miljöbrott
b trafikbrott
c vållande till annans död

2

Klockan 8.37 den sjunde januari passerade "rymdstenen" 2001 YB5
jorden på ett avstånd av 600 000 kilometer. Den var mellan 220 och
490 meter i diameter. Vad kallas "rymdstenen"?

a planet
b asteroid
c stjärna

3

Förenta Nationerna har 189 medlemmar. Det finns ett land i Europa
som inte är medlem i FN. Landet ska nu ha en folkomröstning om
frågan. Vilket land?

a Schweiz
b Island
c Irland

Den första januari infördes den nya EU-valutan i 12 EU-länder. Valutan
heter cent och euro. Vad är en euro värd i svenska pengar?

a ca 1 krona
b ca 9 kronor
c ca 14 kronor

5

Det har varit riktig vinter i stora delar av Sverige. Inställda tåg, avbruten
elförsörjning och dålig snöröjning. SJ har ställt in 100-tals tåg. Vilket
verkar vara SJ:s största problem när det blir kallt och snö?

a hjulen kärvar
b elströmmen blir svag
c växlarna fastnar

6

En månads fängelse blev domen för en person som dagen före julafton
tände eld på den på Slottstorget i Gävle. Gävle tingsrätt dömde också
mannen att betala 100 000 kronor i skadestånd. Vad brann?

a julgranen
b julbocken
c julkrubban

7

Runt om i världen omkom över 21 000 människor i jordbävningar under a seismograf
2001 och det inträffade 65 kraftiga jordskalv. Vad kallas en apparat som b barometer
mäter hur stora jordbävningarna är?
c termometer

8

Landet gör nu en storsatsning på sin grundskola. Det viktigaste är att
samtliga barn kan lära. Inget barn får lämnas därhän. Den nya lagen
heter "No child left behind act 2001". Vilket land?

a Frankrike
b Sverige
c USA

Våldsamma skogsbränder har rasat längs Australiens östra kust. Ett
speciell fordon har använts vid släckningen. Vilket?

a stora tåg med vatten
b enorma tankhelikoptrar
c busslaster med vatten

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har gjort en
enkät bland ca 11 000 elever i årskurs sju. Resultatet visade att hälften
av ungdomarna inte känner till några av de vanligaste vägmärkena.
Vilken form har vägmärket "övergångsställe"?

a triangel
b cirkel
c fyrkant
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En överläkare på Karolinska sjukhuset i Stockholm säger att tillgången
på blod i storstäderna är dålig, särskilt blodgrupp O. Det var den
österrikiske läkaren Karl Landsteiner som fann blodgrupperna, A, B, AB
och O. Landsteiner fick 1930 nobelpriset i medicin för sin upptäckt. Hur
mycket blod har en man på 75 kg?

a ca 12 liter
b ca 6 liter
c ca 2 liter

En ny rapport visar att en tvåbarnsfamilj i Stockholmsregionen får
a höga transportkostnader
betala 4 300 kronor mer per år för sina dagligvaror jämfört med en
b det svenska klimatet
familj i Västsverige. Det är också ca 20 procent dyrare att leva i Sverige c bristande konkurrens
än i de flesta andra EU-länder. Vilken är den troliga orsaken till
prisskillnaderna?
Argentina har stora ekonomiska problem. Landet har skrivit ned sin
valuta, peson, med 29 procent. Den ekonomiska krisen har orsakat att
två regeringar har avgått på tio dagar och tvingat landet att ställa in
betalningarna på sin utlandsskuld. Vilket ord används när ett land
skriver ned sin valuta?

a devalvera
b amortera
c revalvera

Den första januari infördes den nya valutan i 12 EU-länder, cent och
euro. En euro kostar ca 9 kronor och 20 öre. Sverige och två andra
länder deltar inte i EMU-samarbetet. Vilka två andra länder är det?

a Storbritannien/Irland
b Danmark/Grekland
c Storbritannien/Danmark

Det råder ett spänt läge mellan Indien och Pakistan. Indien kräver att
Pakistan skall ingripa mot islamistiska extremistgrupper. Indiens
arméchef menar att Indien är beredd att i stor skala slå till mot
Indienfientliga grupper och deras anläggningar i Pakistan. Har något av
länderna kärnvapen?

a ja, bara Pakistan
b ja, bara Indien
c ja, båda länderna

6

Den berömde fransmannen Yves Saint Laurent drar sig tillbaka. Efter
över 40 år som viktig person i branschen meddelade den 65-årige Saint
Laurent sitt beslut på sitt kontor vid Avenue Marceau i Paris. Vad har
Yves Saint Laurent sysslat med under dessa år?

a politik
b arkitektur
c mode

7

En israelisk kommandostyrka tog ett fartyg i Röda havet förra veckan.
Ombord fanns 50 ton vapen bl a raketer, minor, pansarbrytande
robotar, skjutvapen och sprängämnen. Till vem var fartyget på väg?

a Egypten
b den palestinska myndigheten
c Saudiarabien
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460 kilo heroin hittades i början av januari av tullen i en lastbil från
Turkiet. Det är det största narkotikabeslaget i Nederländerna någonsin.
Heroinet beräknas vara värt, vid försäljning, ca 110 miljoner kronor.
Vad framställs heroin ursprungligen ur?

a saften av blåklint
b barken av korkträdet
c vallmo
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Eleverna i den katolska flickskolan Heliga Korsets skola kunde i fredags a Belfast
återvända till undervisningen. Heliga Korsets skola är belägen i en
b Dublin
protestantisk enklav i ett katolskt område i Nordirlands huvudstad.
c Cork
Vilken huvudstad?
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Två statsråd har hamnat hos kronofogden för obetalda skulder.
Handelsministern för obetalda skatteskulder och biträdande
näringsministern för obetald tv-avgift och parkeringsböter. Vilka är
ministrarna?

a Björn Rosengren/Anna Lindh
b Leif Pagrotsky/Mona Sahlin
c Britta Lejon/Thomas Östros
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Partiet har haft kongress i Västerås. Målet är att i valet den 15
september få 20 % av rösterna. Partiordföranden vill att partiet ska sitta
i regeringen och regera tillsammans med Göran Persson. Vilket parti?

a Miljöpartiet
b Folkpartiet
c Vänsterpartiet

Kriminalvårdsverket vill ha fler och längre permissioner för grova
brottslingar. Förslaget får kritik från chefer inom kriminalvården. Efter
morden i Malexander fick Kriminalvårdsverket kritik för att vara för
släpphänt med permissioner. För straff som är längre än ett år brukar
villkorlig frigivning ske. När sker det?

a efter 2/3 av strafftiden
b efter halva strafftiden
c efter 25 % av strafftiden
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Bakgrundsmaterial

Adressruta
Veckans Nyheter önskar alla lärare och elever
välkomna tillbaka till en spännande vårtermin med
Veckans Nyheter och den stora tävlingen. Har
skolan skapat sina lag? Om inte – gör det nu!
Rätt svar A: cba bcb acbc
Rätt svar B: bca ccc bca bca
Rätt svar Nöjeskrysset: X1X 211 2X1 X

Version A.
1. Vållande till annans död (c).
2. Asteroid (b). Hade 2001 YB5 träffat
vår planet skulle ett medelstort land ha
kunnat utplånas, säger en asteroidexpert. Energin som lösgjordes vid en sådan kollision skulle motsvara hundratals
atombomber. 2001 YB5 upptäcktes så
sent som i december av ett teleskop på
Mount Palomar i Kalifornien. Den har
hänförts till kategorien "potentiellt farlig".
Just nu innebär den ingen risk, men
banan runt solen skulle kunna ändras i
framtiden om den påverkas av dragningskraften från någon planet i närheten. 2001 YB5:s bana korsar såväl Mars'
som Jordens, Venus' och Merkurius'
omloppsbanor. Hittills känner asteroidspanarna bara till ett enda klippblock
som kommer att passera ännu närmare
Jorden. Det kallas 1999 AN10 och passerar Jorden den 7 augusti 2027.
3. Schweiz (a). I mars blir det en andra
chans för schweizarna att avgöra frågan i
en folkomröstning. Förra gången, 1986,
sade en överväldigande majoritet, 75
procent, nej. Den här gången är det
annorlunda. Förra årets katastrofer har
skakat den schweiziska självkänslan.
Sakta börjar allt fler schweizare känna ett
behov av att landet knyter andra band till
omvärlden än valutaströmmarnas, handelns och de normala diplomatiska förbindelsernas. Därför finns det bland
partierna en stor majoritet för att Schweiz
ansluter sig till de 189 FN-medlemmarna.
4. Ca 9 kronor (b).
5. Växlarna fastnar (c).
6. Julbocken (b). Efter att ha tänt på
bocken togs mannen på bar gärning av
en privatperson som höll fast honom till
polisen kom. Han uppgav för polisen att
han inte trodde att han begått ett brott
och att det var en tradition att bränna ner
bocken. Under förhandlingen uppgav
mannen att han haft för avsikt att bara
bränna av några halmstrån och inte hela
bocken.
7. Seismograf (a).
8. USA (c). Den nya, omfattande skollagen skärper kraven på undervisningen i
USA. Skollagen kräver att samtliga elever från årskurserna tre till åtta årligen får
genomföra standardiserade prov i matematik. Senare kommer även årliga prov i

vetenskap samt allmän inlärning att genomföras. USA:s regering hoppas att
standardproven ska hjälpa de elever som
riskerar att halka efter i utbildningen. Men
proven är också kopplade till krav på
skolor att förbättra undervisningen. De
skolor som misslyckas med att uppfylla
standardkriterierna ska få extra stöd för
att höja standarden. Enskilda skolor som
fortsätter att visa dåliga resultat riskerar
dock att stängas helt.
9. Enorma tankhelikoptrar (b).
10. Fyrkant (c). Några exempel ur enkäten:
70 procent tror att de ska gå på vägens
högra sida om det saknas trottoar.
43 procent känner inte till att det finns en
lag om cykellyse.
Mindre än hälften känner till vad några av
våra vanligaste vägmärken betyder.
Bara 36 procent känner till den korrekta
innebörden av högerregeln.
Bara 20 procent har diskuterat ämnet
trafiksäkerhet mer än fem gånger under
hela mellanstadiet.

Version B.
1. Ca 6 liter(b). Bakgrunden till blodbristen är de många lediga dagarna
under jul, nyår och trettonhelgen, då
givarnas vilja att lämna blod är lägre än
normalt, i kombination med att sjukhusen
under senaste veckorna fått ta sig an
flera svåra akuta sjukdomsfall. Alla blodgivare, särskilt de med blodgrupp 0,
uppmanas att lämna blod. Normalt strävar sjukhuset efter blodlager som ska
omfatta omkring två-tre veckor framåt.
Nu finns inte mer än att det räcker för
enstaka normala vardagar.
2. Bristande konkurrens (c). Skillnaderna i matpriser har minskat, men
Stockholm är klart dyrast medan VästSverige med Halland är billigast. Skillnaden mellan de två regionerna har uppmäts till 7 procent för alla varor. I reda
pengar betalar en tvåbarnsfamilj i Halmstad 4 300 kronor mindre per år för sina
dagligvaror än en Stockholmsfamilj. Det
är runt 20 procent dyrare att leva i Sverige än i flertalet andra EU-länder. Till stor
del är det en svagare konkurrens som
missgynnar svenskarna. Många och små
aktörer, liksom utpräglade lågprisföretag,
pressar som regel priserna på orten.

Klart är att stormarknader för livsmedel
gynnar konsumenterna, men kommunerna gör olika svårigheter för nyetableringar
och påverkar därmed priserna.
3. Devalvera (a). Den argentinska utlandsskulden uppgår till närmare 150
miljarder dollar, hälften av Argentinas
BNP, det vill säga värdet på alla varor och
tjänster som årligen produceras inom
landet. Arbetslösheten har samtidigt stigit
till 16 procent under de fyra år som lågkonjunkturen nu plågat landet.
Bakgrunden till Argentinas kris kan sökas
bakåt i 1970- och 80-talen. Då hade landet både tre- och fyrsiffriga inflationstal.
För att råda bot på den galopperande
inflationen knöts peson fast till dollarn
1991. Det hejdade inflationen, men på
senare år har landets valuta blivit allt mer
överskattad, vilket drabbat exportindustrin.
Argentinska varor blev för dyra att säljas
utomlands och exportföretag måste slå
igen.
4. Storbritannien/Danmark (c).
5. Ja, båda länderna (c). Risken finns att
det kommer att bryta ut ”ett begränsat
konventionellt krig”, det vill säga utan
kärnvapen, mellan Indien och Pakistan,
sade Indiens arméchef i fredags. Arméchefen menade att Indien inte kommer
att vara först med att använda kärnvapen.
Oron för ett nytt krig mellan de två ärkefienderna har varit stor den senaste tiden,
efter terrorattacken mot parlamentet i New
Delhi i december. Indien skyller attacken
på militanta Pakistanbaserade grupper.
6. Mode (c).
7. Den palestinska myndigheten (b).
Palestiniernas president Yasser Arafat har
satt i gång en utredning av fallet med
vapenbåten som togs i beslag av en israelisk kommandostyrka i Röda havet
förra veckan. Palestinska myndigheten
har förnekat varje kännedom om fartyget.
Enligt Israel är det ställt utom allt tvivel att
vapnen skulle till Palestinska myndigheten. Premiärminister Ariel Sharon som i
förra månaden dömde ut Arafat som "betydelselös" för fredsprocessen kallade
honom i söndags "Israels bittra fiende".
8. Vallmo (c).
9. Belfast (a).
10. Leif Pagrotsky/Mona Sahlin (b).
11. Vänsterpartiet (c).
12. Efter 2/3 av strafftiden (a).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, sportlov, 10, 11, 12, 13, påsklov, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sommarlov
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1. I Kittelfjäll avgjordes och korades Robinson 2001. Vem blev vinnaren vars personliga sak på
ön var ståltråd?
1. Tommy Jensen
x. Jan Emanuel Johansson
2. Jan Dinkelspiel
2. En legendarisk grupp har erbjudits 10 miljarder kronor för en återförening, som de tackat nej
till. Vad heter gruppen?
1. ABBA
x. The Beatles
2. Five
3. Året är 2019 och Seattle befinner sig i anarkistiskt kaos efter en terrorattack tio år tidigare.
Här lever Max, hon är en av 12 barn som lyckats fly från en militärbas där barnen
genmanipulerats till att bli mänskliga vapen. Vad heter serien?
1. Net force
x. Dark angel
2. Angel force
4. Filmen Glitter handlar om sångerskan Billie Frank som växer upp på ett barnhem och
upptäcks av en DJ. Vem spelar rollen som Billie Frank?
1. Whitney Houston
x. Jennifer Lopez
2. Mariah Carey
5. Izabella Scorupco har vi sett i filmer som Golden eye och Dykaren. Nu får vi se hennes
komiska sida i TV4:s nya sketchprogram där också Sissela Kyle och Robert Gustafsson
medverkar. Vad heter programmet?
1. Pangbulle
x. Bitch
2. Pang Pang
6. Antony, Simon, Lee och Duncan räknas som årets nykomlingar. Låtar som "All rise", "Too
close" och "If you come back" finns med på albumet "All rise". Vad heter gruppen?
1. blue
x. green
2. red
7. Skådespelaren Stellan Skarsgård är pappa till sex barn. Alexander har vi sett i "Järngänget"
och "Vingar av glas". Vad heter Alexanders lillebror som nu är aktuell med filmen "Den osynlige"
med Tuva Novotny?
1. Johan
x. Thomas
2. Gustaf
8. A-Teens ska spela in en ny version av kultlåten "School´s out" tillsammans med den gamle
skräckrockaren. Vem är han?
1. Marilyn Manson
x. Alice Cooper
2. Gene Simmons
9. John Cusack och Kate Beckinsale är aktuella med en romantisk komedi. Vad heter filmen?
1. Om ödet får bestämma
x. Pojkarna i mitt liv
2. I andras ögon
10. Kylie Minogue har en lillasyster som också sjunger och har medverkat i serier. Vad heter
systern?
1. Paula
x. Dannii
2. Terry

Möjliga graderingar
 9-10 rätt Master of Fame and Gossip (MFG)
 7-8 rätt Knows all About the Industry (KAI)
 4-6 rätt Barely Made It (BMI)
 0-3 rätt Much To Learn (MTL)
Rätt svar
x1x 211 2x1 x
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