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1 det är valår

1

Nu är det 2018. Både för landet Sverige och för oss alla kommer mycket att
hända. Vad är det för speciellt som händer i Sverige 2018?

x det är skottår
2 det är sommar-OS

2

3

4

5

Det har varit ett möte mellan Sydkorea och Nordkorea. Sydkoreas president
säger att fortsatta samtal kräver att Nordkorea börjar prata om nedrustning av
sina kärnvapen. Under mötet lyckades Nord- och Sydkorea komma överens om
ett samarbete. Vilket?

Färre antal personer dog i trafiken 2017 jämfört med tidigare år. Totalt dog 254
personer i vägtrafiken. Det är den lägsta siffran i modern tid. I slutet av 60talet dog cirka 1 300 personer per år trots att antalet bilar var mycket färre.
Orsaker till detta är: bättre fordon och bättre vägar. Vad kan den tredje orsaken
vara?

En sjukdom har fått ett utbrott i Göteborg. Det är en virussjukdom som orsakar
infektioner i luftvägarna och röda hudutslag. Sjukdomen är mycket smittsam.
Viruset sprids främst i droppform via luften. Sjukdomen är ovanlig i Sverige tack
vare den allmänna vaccinationen (MPR-vaccinet). Vilken sjukdom?

För 7 år sen inleddes den så kallade Jasminrevolutionen som sen drog igång
det som kallas den arabiska våren. De senaste dagarna har det varit oroligt på
nytt i landet. Totalt har nästan 800 människor gripits. Vilket land?

1 ett samarbete om fisket
x ett sportsligt samarbete under vinter-OS
2 ett samarbete om satellitövervakning

1 vänsterstyrda bilar
x zebralagen
2 användning av säkerhetsbälten

1 påssjuka
x mässling
2 röda hund

1 Madagaskar
x Sydafrika
2 Tunisien
1 vid Brofjorden

6

Kina vill bygga en jättehamn utanför Lysekil. Var ligger Lysekil?

x vid Hanöbukten
2 i Vänern
1 Neapel

7

På nyåret säljs rekordmånga pizzor i Sverige. Pizza Vesuvio är en mycket
populär pizza. Vilken stad ligger nära vulkanen Vesuvius?

x Rom
2 Milano

8

Det blev svenskt guld efter VM-finalen i Chengde i Kina. 1–0 mot Ryssland
säkrade Sveriges åttonde VM-guld. Camilla Johansson gjorde segermålet.
Vilken sport?

1 fotboll
x ishockey
2 bandy
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Nya ord från 2017
1. Ett ord som i vardaglig användning är uttryck för pinsamhet.
2. Osanningar som sprids som sanningar i medierna.
3. Påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad
man pratar om fast man egentligen bara gissar.
4. Grupp där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från
producenter.
5. Uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål.
6. Terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att
minska stress.
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1

Nu är det 2018 och valår. Den intensiva valrörelsen har inte startat ännu. Det
har ändå kommit undersökningar som vill visa vad väljarna kommer att
prioritera i valrörelsen. Vilken är den viktigaste frågan i den kommande valrörelsen enligt undersökningar?

1 skatter
x försvaret
2 invandring och integration

2

Under senare tid har våldsamma protester skakat Iran. Ursprungligen handlade
protesterna om höga mat- och bränslepriser men skiftade sedan till att kritisera
regeringen. Vilken typ av stat är Iran?

1 kleptokrati
x demokrati
2 teokrati

3

12 000 personer har gått under jorden efter att de fått utvisningsbeslut. Utöver
det finns ett okänt antal människor illegalt i landet som aldrig sökt asyl eller tagit
kontakt med svenska myndigheter. Vem verkställer utvisningsbeslut?

1 Migrationsverket
x polisen
2 Socialdepartementet

4

Det har varit ett möte mellan Sydkorea och Nordkorea. Sydkoreas president
Moon Jae-in menar att fortsatt dialog kräver att Nordkorea är berett att
diskutera nedrustning av sina kärnvapen. Under samtalen lyckades Nord- och
Sydkorea komma överens om ett samarbete. Vilket?

1 ett samarbete om fisket
x ett sportsligt samarbete under vinter-OS
2 ett samarbete om jordbruk

5

Färre antal personer dog i trafiken 2017 jämfört med tidigare år, enligt Transportstyrelsen. Totalt omkom 254 personer i vägtrafiken. Det är den lägsta
siffran i modern tid. I slutet på 60-talet dog cirka 1 300 personer per år med
en tredjedel av trafikmängden. Orsaker till detta är: bättre fordon och bättre
vägar. Vad kan den tredje orsaken vara?

1 zebralagen
x vänsterstyrda bilar

6

Den franska regeringen oroas av stigande dödstal på vägarna de senaste åren
och sänker nu hastighetsbegränsningen på landsvägar från 90 till 80 kilometer i
timmen. Mer än hälften av de 3 500 dödsfallen på de franska vägarna inträffade
på stora landsvägar med mötande trafik. Vad beror många av dödsolyckorna
på?

1 för höga hastigheter
x högerstyrda bilar
2 samtal i mobiler

7

En sjukdom har fått ett utbrott i Göteborg. Det är en virussjukdom som orsakar
infektioner i luftvägarna och röda hudutslag. Sjukdomen är mycket smittsam,
90 % av de mottagliga insjuknar efter nära kontakt med en smittad. Viruset
sprids främst i droppform via luften. Sjukdomen är ovanlig i Sverige tack vare
den allmänna vaccinationen (MPR-vaccinet). Vilken sjukdom?

1 påssjuka
x mässling
2 röda hund

8

Ett kinesiskt företag blir ny storägare i Volvo. Vilket företag äger nu stora delar
av Volvo?

1 Shell
x Toyota
2 Geely

9

Inom jordbruket är det jorden och djurhållningen som står för de största utsläppen av växthusgaser. Agroforestry-system, eller skogsjordbruk, går ut på
att odla olika fleråriga och ätbara växter tillsammans – allt från bladgrönsaker till
fruktträd som binder in växthusgasen i marken, med hjälp av sina stammar och
rötter. Vilken växthusgas?

1 väte
x koldioxid
2 syre

Det blev svenskt guld efter VM-finalen i Chengde i Kina. 1–0 mot Ryssland
säkrade Sveriges åttonde VM-guld. Camilla Johansson gjorde segermålet.
Vilken sport?

1 fotboll
x ishockey
2 bandy

10

2 använning av säkerhetsbälten

Korsord B
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Nya ord från 2017

1. Osanningar som sprids som sanningar i medierna.
2. Ett ord som i vardaglig användning är uttryck för pinsamhet.
3. Grupp där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter.
4. Källkritiskt granska uppgifter som sprids snabbt på nätet.
5. Skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.
6. Påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om fast man
egentligen bara gissar.
7. Terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress.
8. Uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål
9. Grupp med personer som får betalt för att systematiskt klicka på annonser på nätet för att generera
intäkter till uppdragsgivaren.
När polisen slog till mot huset nära Thailands gräns till Kambodja hittade de nästan 400 000 simkort
och 500 mobiltelefoner, som kopplats ihop med en dator. Enligt polisen har ett antal personer
arbetat med att generera virtuellt stöd för olika produkter.
10. Som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta.
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Meddelande

Nya lösenord!
Under början på vårterminen
kommer Veckans Nyheters
prenumeranter få nya lösenord.
Lösenorden
kommer
att
skickas med post till skolans
kontaktperson under vecka
5.
Veckans Nyheter välkomnar
alla lärare och elever tillbaka
till vårterminen.
Under vårterminen 2018 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23.
Vecka 14 tar redaktionen påskledigt.
Effektivaste sättet att få kontakt med
oss på Karin Förlag är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Uppstår det problem med e-posten
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. det är valår (1).
2. ett sportsligt samarbete under
vinter-OS (x).
3. användning av säkerhetsbälten (2). Färre antal personer dog i trafiken förra
året jämfört med tidigare. Det visar
en sammanställning från Transportstyrelsen. Antalet döda i spårtrafik
och sjötrafik sjönk också. Totalt omkom 254 personer i vägtrafiken förra
året, vilket är 16 personer färre än
året innan. Det är den lägsta siffran i
modern tid. Det är historiskt låga
siffror. Jämfört med hur det såg ut
2007 är det en 46 procentig minskning. I slutet på 60-talet var det cirka
12-1300 döda per år med en tredjedel av trafikmängden.

De flesta som miste livet gjorde det
när de färdades i bil, 136 personer
omkom som förare eller passagerare.
35 personer åkte motorcykel. Dödsfall rapporteras även i grupperna
gående och cyklister. 24 dog när de
färdades på cykel och 36 fotgängare
blev påkörda. Anledningarna till att
antalet döda i trafiken minskar är
flera. Det beror på att vi har fått bättre
fordon på våra vägar, vi har fått bättre
vägar i form av mötesseparation och
vi har bältat oss på ett bättre sätt än
tidigare. Nya åtgärder ska sänka
dödstalet ytterligare, hoppas Transportstyrelsen. Till exempel blir det
snart förbjudet att använda mobilen i
handen när man kör.
4. mässling (x).
5. Tunisien (2).
6. vid Brofjorden (1). Kommunstyrelsens ledningsutskott i Lysekil höll
ett möte och där framgick att två
kinesiska bolag vill bygga en ny hamn
i Brofjorden i Lysekil och även investera i den befintliga hamnen. Enligt
kommunledningen handlar det om
enorma investeringsplaner och de
kinesiska bolagen vill ha ett snabbt
besked, nämligen inom tio dagar. Nu
tar kommunen hjälp av personer som
kan ha inblick i bolagen för att bedöma ifall de här planerna är sanna
eller falska.
7. Neapel (1).
8. bandy (2).
Version B.
1. invandring och integration (2).
En valrörelse av helt nytt slag väntar
nästa år. För första gången går Sverige till val med invandring och integration i topp på väljarnas agenda.
Underlaget kommer dels från de
mätningar som görs årligen av statsvetarna vid SOM-institutet på Göteborgs universitet, dels från DN/Ipsos
återkommande
opinionsundersökningar. I DN/Ipsos decembermätning
anser 38 procent att invandring och
integration är viktigast. Det placerar
frågan klart före tvåan på listan som
är sjukvården med 32 procent. På
tredje plats hamnar skolan med 28
procent.
2. teokrati (2).
3. polisen (x).
4. ett sportsligt samarbete under

Bakgrundsmaterial

vinter-OS (x).
5. användning av säkerhetsbälten (2). Se A3.

6. för höga hastigheter (1).
7. mässling (x).
8. Geely (2).
9. koldioxid (x). Globalt står livsmedelsproduktionen för cirka en tredjedel
av alla klimatutsläpp. Inom jordbruket
är det jorden och djurhållningen som
står för de största utsläppen av växthusgaser. Nu hoppas forskare att
jordbruket istället kan bli en källa som
binder stora mängder koldioxid. Agroforestry-system, eller skogsjordbruk,
går ut på att odla olika fleråriga och
ätbara växter tillsammans – allt från
bladgrönsaker till fruktträd som binder
in koldioxid i marken, med hjälp av
sina stammar och rötter. Koldioxidinlagringen blir då mer varaktig jämfört
med de ettåriga grödorna.
10. bandy (2).
Korsord A:
1. cringe
2. falska nyheter
3. killgissa
4. rekoring
5. grit
6. skogsbad
Nyckelord: nya ord
Korsord B:
1. falska nyheter
2. cringe
3. rekoring
4. viralgranska
5. hyberavdrag
6. killgissa
7. skogsbad
8. grit
9. klickfarm (som exempel: När polisen
slog till mot huset nära Thailands gräns till
Kambodja hittade de nästan 400 000 simkort
och 500 mobiltelefoner, som kopplats ihop med
en dator. Enligt polisen har ett antal personer
arbetat med att generera virtuellt stöd för olika
produkter).

10. postfaktisk
Nyckelord: lingvistik

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: 1x2 x21 12 B: 22x x21 x2x2

