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En tidningsredaktion i Paris har utsatts för ett blodigt attentat. Gärningsmän tog
sig in på satirtidningen och dödade 12 personer, varav två poliser. Vad heter
tidningen?

En jättelik manifestation hölls i söndags i Paris mot våld och för demokrati och
allas vår rätt till yttrandefrihet. Sveriges statsminister Stefan Löfven var närvarande. Vilket är Frankrikes motto?

1 The Times
x Die Welt
2 Charlie Hebdo
1 Frihet, jämlikhet, broderskap
x Trygghet, sundhet, arbete
2 Frihet, arbete, gemenskap
1 Magdalena Andersson

3

På ett extramöte i Solna valde Moderaterna sin nya partiledare. Vem är hon?

x Rossana Dinamarca
2 Anna Kinberg Batra

4

Världsmarknadspriset på olja har förändrats mycket på senare tid. I september
2014 var oljan värd över 100 dollar/fat (1 dollar ca 8,02 svenska kronor, 1 fat
olja är 158,97 liter). Vad kostar oljan nu?

1 hälften så mycket
x dubbelt så mycket
2 tre gånger så mycket
1 Litauen

5

Ett av länderna i Baltikum har nyligen gått över till Euro. Landets tidigare valuta
hette Litas. Vilket är landet?

x Polen
2 Ungern

6

One World Trade Center i New York, byggnaden som ersätter de förstörda
tvillingtornen, har nu öppnats, drygt 13 år efter terrorattackerna den 11
september 2001. Skyskrapan är med sina 541 meter USA:s högsta byggnad.
Var i New York ligger byggnaden?

1 Manhattan
x Westminster
2 Montmartre
1 Coca-Cola

7

I år är det 100 år sedan Alexander Samuelsson var med och formgav den
kurviga flaskan, formad med en kakaoböna som förebild. Vilken flaska?

x Nivea solkräm
2 Heinz vita bönor

8

9

Tänk dig att nästan en hel stad ska flyttas! Det är precis vad som ska hända en
stad i norra Sverige. Det beror på att det finns en gruva under marken och att
det finns risk att marken rasar. Vilken stad?

I år inleds ett stort utbyte av sedlar och mynt i Sverige. 300 miljoner sedlar och
ungefär två miljarder mynt ska bytas ut. Det är nya sedlar i valörerna 20, 50,
200 och 1 000 kronor. Vem finns på den nya 50-kronorssedeln?

1 Haparanda
x Kalix
2 Kiruna
1 Lars Magnus Ericsson
x Carl XVI Gustaf
2 Evert Taube
1 Zlatan Ibrahimovic

10

8,6 miljoner röstade fram Årets fotbollslag på Europeiska fotbollsförbundets
Uefas webbplats. Vilken av följande spelare finns inte med i laget.

A

x Lionel Messi
2 Mario Götze
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Vad hände under 2014?
1. Prinsessan Madeleine födde dottern Leonore den 20 februari. Var föddes Sveriges yngsta
prinsessa?
2. I mars försvann ett flygplan med 239 människor när det var på väg från huvudstaden Kuala
Lumpur till Peking. I vilket land ligger Kuala Lumpur?
3. Många människor lovar sig själva att hålla detta under det kommande året. Hålla vad?
4. Den 28 juni 2014 var det 100 år sedan första världskriget började. Det var mordet på kronprins
Franz Ferdinand av Österrike och hans hustru Sophie von Chotek som blev starten till kriget. Var
blev kronprinsparet mördade?
5. I oktober blev det klart att Facebook genomfört sitt största uppköp i företagets historia. Vad köpte
Facebook?
6. Under året var det en folkomröstning i det här landet. Resultatet blev att riksdelen blir kvar i
Storbritannien. Vilken riksdel?
7. Den 14 september var det Riksdagsval, landstingsval och kommunval i Sverige. De rödgröna blev
större än Alliansen. Sverigedemokraterna blir tredje största parti. Vem blev statsminister?
8. I ett tal i mitten av augusti vädjade en politiker till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar.
Vem är politikern?
9. I början av året hölls vinter-OS. Damstafettlaget vann guld och fick även Svenska Dagbladets
Bragdguld. Var genomfördes tävlingarna?
10. I Eurovision Song Contest 2014 deltog 37 länder. Österrike vann för andra gången sedan 1966.
Denna gång med Conchita Wurst med låten Rise Like A Phoenix. Var hölls tävlingen?
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B

1

En tidningsredaktion i Paris har utsatts för ett blodigt attentat. Gärningsmän tog
sig in på satirtidningen och öppnade eld. Hittills har 12 personer bekräftats döda
på tidningen, varav två poliser. Vad heter tidningen?

1 Le Monde
x Le Figaro
2 Charlie Hebdo

2

I ett tal till nationen säger Frankrikes president François Hollande: Kära landsmän, i dag attackerades Frankrikes hjärta: Paris, och dessutom en tidningsredaktion. Ett extremt våldsdåd krävde tolv människors liv, och ännu fler skadades. Dessa män och kvinnor dog för en idé som genomsyrar hela Frankrike:
Nämligen friheten. Vilket är Frankrikes motto?

1 Frihet, jämlikhet, broderskap
x Trygghet, sundhet, arbete
2 Frihet, arbete, gemenskap

3

2 000 människor kan ha dödats i en attack av Boko Haram mot staden Baga i
nordöstra delen av landet den 3:e januari enligt Amnesty Inter-national. I
augusti utropade Boko Harams ledare ett islamiskt kalifat i regionen. I vilket
land härjar Boko Haram?

1 i Syrien
x i Nigeria
2 i Irak

4

Vilka tre områden innehåller Decemberöverenskommelsen för samarbete och
samtal mellan S+MP och Alliansen?

1 energi, järnväg och försvar
x migration, skolan och försvar
2 försvar, pensioner och energi

5

Hon är nu moderaternas partiledare. Alliansens uppgörelse med regeringen om
reglerna för minoritetsstyre har väckt stark kritik i Moderaterna. Den nya partiledaren beskrev (på extrastämman i Solna) överenskommelsen som en
förutsättning för ett maktskifte 2018. Vem är hon?

1 Sofia Arkelsten
x Catharina Elmsäter-Svärd
2 Anna Kinberg Batra

6

Priset på olja fortsätter att sjunka. I september 2014 var oljan värd över 100
dollar fatet (1 dollar ca 8,02 svenska kronor, 1 fat olja är 158,97 liter). Nu ligger
den under 50-dollar-sträcket. Den främsta orsaken till prisraset anges vara en
kraftig överproduktion. Vad kallas vissa oljeproducerande länders organisation?

1 Opec
x Unesco
2 WHO

7

Ett av länderna i Baltikum har nyligen gått över till Euro. Landets tidigare valuta
hette Litas. Vilket är landet?

1 Litauen
x Polen
2 Ungern

8

Vraket efter flygplanet som försvann på väg till Singapore hittades i Javasjön.
Vad är den troliga orsaken till att planet störtade?

1 planet hamnade i en orkan
x is skadade motorerna
2 piloten blev sjuk

9

I år inleds ett stort utbyte av sedlar och mynt i Sverige. 300 miljoner sedlar och
ungefär två miljarder mynt ska bytas ut. Det är nya sedlar i valörerna 20, 50,
200 och 1 000 kronor. Vem finns på den nya 50-kronorssedeln?

1 Lars Magnus Ericsson
x Carl XVI Gustaf
2 Evert Taube

10

Den tyska pusseltillverkaren Ravensburger köper det svenska företaget. Företagets tillverkningen började i Osby 1908. Vad heter det före detta svenska
företaget?

1 Brio
x SCA
2 Sandvik AB

11

Skådespelaren Benedict Cumberbatch har gjort karriär genom att spela
manliga genier. Nu gör han rollen som Alan Turing. Filmen The imitation game
har biopremiär nästa vecka. Vad gjorde Alan Turing?

1 han var målare
x han var matematiker och datalog
2 han var författare

12

8,6 miljoner röstade fram Årets fotbollslag på Europeiska fotbollsförbundets
Uefas webbplats. Vilken av följande spelare finns inte med i laget.

1 Zlatan Ibrahimovic
x Lionel Messi
2 Mario Götze
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Vad hände under 2014?
1. I början av året hölls vinter-OS. Damstafettlaget vann guld och fick Svenska Dagbladets Bragdguld i
december. Var hölls tävlingarna?
2. Under en höstvecka letade Försvarsmakten efter en främmande makts undervattensfarkost som
misstänktes kränka svenskt vatten. Man var säker på att en mindre ubåt från ett annat land olovligt
befunnit sig i svenskt territorium. 1981 blev beviset väldigt konkret då en sovjetisk ubåt gick på
grund. Var gick den ubåten på grund?
3. Sveriges radios utrikeskorrespondent mördades i Kabul i Afghanistan när han var ute på uppdrag
inför ett kommande val. Vem var han?
4. Islamiska staten (IS) tog med våld över områden i Irak och Syrien. Under året har medierna
rapporterat om blodiga strider som drabbat civilbefolkningen i bland annat syriska Kobane nära
turkiska gränsen. Vad kallas IS?
5. Vilket land vann VM-finalen i fotboll mot Argentina efter Mario Götzes enda mål i förlängningen?
6. Sjukdomsutbrottet pågår fortfarande. Det första sjukdomsfallet registrerades redan i slutet av förra
året, men spridningen tog fart under våren och sommaren. Vilken sjukdom?
7. I mars annekterade Ryssland en del av Ukraina. Redan innan hade Ryssland en militärbas på
halvön. Vilken halvö?
8. En brand som startade 31 juli blev snabbt den största skogsbranden i modern tid i Sverige. En
människa omkom och runt tusen evakuerades. I vilken kommun startade skogsbranden?
9. I ett tal i mitten av augusti vädjade en politiker till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar.
Vem är politikern?
10. I december sade statsminister Stefan Löfven att han ämnade utlysa extra val. Detta avblåstes sedan
S, MP och Allianspartierna enats om ett sätt för minoritetsregeringen att kunna styra. Vad är viktigt
för en regering för kunna styra landet?

Nya ord från 2014

vecka 3, 2015

Attefallshus: liten bygglovsfri byggnad som får användas som bostad.
Blåbrun: färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga,
högerextrema eller högerpopulistiska partier.
Digital valuta: valuta som skapas och lagras elektroniskt.
Frisparkssprej: vit sprejfärg som används vid frisparkar i fotboll för att markera var bollen ska ligga
och var försvarsmuren ska stå.

Kippavandring: manifestation där deltagarna bär kalott för att visa solidaritet med judar och protestera
mot antisemitism.

Klickfiske: användning av lockande eller avsiktligt vilseledande rubriklänkar på nätet, som används för
att locka till klick.

Kringis: anställningsförmån där anställda får hjälp med det "runt omkring", som tar tid från jobbet och
fritiden.

Krislåda: låda som innehåller saker en person behöver för överlevnad vid en kris.
Kärrtorpa: göra motstånd mot spridning av nazistisk propaganda och mot nazistiskt våld.
Matnationalism: föreställning om att mat producerad i det egna landet alltid är bättre än importerad
mat, till exempel ur miljö- eller djurskyddssynpunkt.

Mellanförskap: upplevelse av att inte helt tillhöra någon samhällsgemenskap.
Mobilzombie: person försjunken i sin mobiltelefon, som därför inte lägger märke till vad som sker runt
omkring.

Nerväxt: politiskt mål att få ner den ekonomiska aktiviteten till en ekologiskt och socialt hållbar nivå.
Nettokrati: föreslaget valsystem där varje väljare får en positiv och en negativ röst och därmed inte
bara kan rösta för ett parti, utan även mot ett parti.
Plastbanta: minska mängden plast i sin omgivning för att undvika giftiga kemikalier.
Pultvätta: rensa ett dokument från personuppgifter.
Rödgrönrosa: färgbeteckning för politiska samarbeten mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Feministiskt initiativ och ibland Vänsterpartiet.
Sekelsiffror: två siffror som anger födelsesekel före personnumret.
Sms-anställning: timanställning eller kort vikariat som erbjuds genom sms från arbetsgivaren.
Åsiktskorridor: metafor för gränserna för vilka åsikter som är allmänt accepterade i samhällsdebatten.
Källa: Institutet för språk och folkminnen
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Meddelande
Veckans Nyheter välkomnar alla
lärare och elever tillbaka till vårterminen.
Under vårterminen 2015 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 15.
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. Charlie Hebdo (2). Detta har hänt
sedan terrorattacken i Paris inträffade
på onsdagen:
Onsdag 7 januari
Vid lunchtid kom beväpnade gärningsmän till den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i
Paris. När attacken var över hade tolv
personer skjutits ihjäl. Offer i attacken blev nio redaktionella medarbetare, en vaktmästare och två poliser.
Under attacken ska gärningsmännen
ha ropat: Vi har hämnats profeten.
3 000 poliser sattes in i jakten på
gärningsmännen. Efter en massiv
polisjakt kunde polisen gripa en av de
tre. Mourad Hamydvid överlämnade
sig själv. Senare släppte polisen bilder på de två andra misstänkta. Bröderna Cherif och Said Kouachi.
Torsdag 8 januari
Två män rånar en bensinmack 20 mil
norr om Paris. Ägaren av macken
uppger för polisen att männen såg ut
som de två efterlysta bröderna.
88 000 poliser sattes in i jakten för att
hitta bröderna. En poliskvinna skjuts
till döds i Paris. Först tros skjutningen
inte ha något med dådet mot tidningen Charlie Hebdos att göra.
Fredag 9 januari
Två personer har tagits som gisslan i
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ett industriområde, nordost om Paris.
Gisslantagarna är sannolikt bröderna
Kouachi. Förhandlingar har inletts
mellan polis och gisslantagarna. Polisen omringade byggnaderna och
placerade krypskyttar på taken. Nu
kommer uppgifter om ytterligare ett
gisslandrama som pågår i en judisk
butik i Paris. Den beväpnade mannen
tros vara den som sköt ihjäl en polis.
En person har skadats i skottlossning. Polisen släpper namn och bild
på en man och en kvinna som ligger
bakom gisslandramat i butiken. Hayat
Boumeddiene och Amedy Coulibaly,
misstänks ha koppling till bröderna
Said och Cherif Kouachi. Amedy
Coulibaly begär att insatsstyrkan
stoppar operationen i Dammartin-enGoële och släpper bröderna Kouachi.
Om han inte får gehör för sina krav
dödar han sin gisslan. Vid 17-tiden
lämnade de båda bröderna Kouachi
byggnaden och besköt polisen. Polisen besvarade elden och bröderna
dödades. Samtidigt stormade polisen
in i butiken där Amedy Coulibaly höll
flera personer som gisslan. Amedy
Coulibaly dödades.
2. Frihet, jämlikhet, broderskap (1).
3. Anna Kinberg Batra (2).
4. bara hälften så mycket (1).
5. Litauen (1).
6. Manhattan (1).
7. Coca-Cola (1).
8. Kiruna (1).
9. Evert Taube (2).
10. Mario Götze (2).
Version B.
1. Charlie Hebdo (2).
2. Frihet, jämlikhet, broderskap (1).
3. i Nigeria (x). Boko Haram är en
nigeriansk islamistgrupp. Gruppen
motsätter sig vad man kallar västerländsk omoral, och ser Nigerias omfattande korruption och kriminalitet
som en effekt av västerländskt inflytande. Man kräver att muslimska
sharialagar och islamiska skolor ska
införas i hela Nigeria, och har som
mål att störta landets sekulära regering. Man utför attacker riktade mot
poliser och andra tjänstemän som
arbetar för regeringen, mot kyrkor,
skolor och kristna bostadsområden.
Man har dödat många skolpojkar och
kidnappat skolflickor och unga möd-

Bakgrundsmaterial

rar i syfte att sälja dem som slavar.
4. försvar, pensioner och energi (2).
5. Anna Kinberg Batra (2).
6. Opec (1).
7. Litauen (1).
8. is skadade motorerna (x).
9. Evert Taube (2).
10. Brio (1).
11. han var matematiker (x) Under
andra världskriget spelade Alan Turing en stor roll vid lösandet av tyskarnas militära kod Enigma. Han uppfann
också det så kallade Turing-testet för
att avgöra om en maskin uppvisar
intelligent beteende som av honom
kallades imitation game, som filmens
titel anspelar på. Turing greps av polis
1952 misstänkt för att ha begått olagliga homosexuella handlingar. Han
undkom fängelsestraff men tvingades
till kemisk kastrering. Först 2013 fick
han en så kallad royal pardon av
drottning Elizabeth II – en offentlig
ursäkt för hur han behandlats av staten.
12. Mario Götze (2)
Rätt svar till Korsord A: Vad hände
under 2014?
1. New York
2. Malaysia
3. nyårslöfte
4. Sarajevo
5. WhatsApp
6. Skottland
7. Löfven
8. Reinfeldt
9. Sotji
10. Köpenhamn
Nyckelord: nyårslöfte
Rätt svar till Korsord B: Vad hände
under 2014?
1. Sotji
2. Karlskrona
3. Horner
4. terrorgrupp
5. Tyskland
6. Ebola
7. Krim
8. Surahammar
9. Reinfeldt
10. budgeten
Nyckelord: skogsbrand

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: 212 111 1122 B: 21x 221 1x2 1x2

