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När detta skrivs har 4 395 människor dött i covid-19 i Sverige. I
Norge har totalt 236 människor avlidit, i Finland 314, i Danmark
1 568 personer och på Island är 10 avlidna i covid-19. Vem har det
yttersta ansvaret för att så många människor har dött i Sverige?
Ingen vet när coronakrisen är över. I Sverige ligger stort ansvar
på individen att själv fatta beslut som hjälper till att minska
2 smittspridningen. Myndigheten säger: resor motsvarande 1-2
timmar med bil kan vara okej, förutsatt att de genomförs på ett
smittsäkert sätt. Vilken myndighet?
Protesterna fortsätter i USA efter den svarte medborgaren
3 George Floyds död i samband med ett brutalt polisingripande. Var
skedde detta?
Det har varit oroligt i Hong Kong. Den tidigare brittiska kolonin
lämnades över till Kina 1997. Kina lovade då att människorna i
Hong Kong fick ha mer frihet än de i övriga Kina. Men nu har Kina
4 infört en lag som minskar friheten i Hong Kong. Vad tänker
Storbritannien göra om inte Kina drar tillbaka den nya lagen som
hotar områdets självstyre?
Den historiska uppskjutningen av Space X i USA genomfördes
felfritt.
De två astronauterna ska befinna sig på rymdstationen ISS
5
på obestämd tid. Varför är uppskjutningen historisk?

1 munskyddstillverkare
x regeringen Löfven
2 laboratorier som testar prover

1 Folkhälsomyndigheten
x Trafikverket
2 Svenska Turistföreningen
1 i Minneapolis
x i New York
2 i Chicago

1 hongkongbor blir brittiska medborgare
x avsluta all handel med Kina
2 rösta för att Kina får lämna FN

1 raketen sköts upp från Manhattan
x raketen var tillverkad i Kina
2 raketen är privatägd

Beslut om Palmeutredningen kommer före den 1 juli, säger
palmeåklagaren Krister Petersson. Det har varit många teorier om
6 vem gärningsmannen är. Vilken teori är troligen den aktuella den
här gången?

1 polisen

Tele2 och Telia aktiverar Sveriges första 5G-nät som ska vara 10
7 gånger snabbare än det 4G-nätet vi har i dag. Vad betyder G i
5G?

1 generator

Tävlingsidrotten för vuxna får dra igång i sommar under förutsättning att inte fler än 50 personer samlas och att det sker utomhus.
8 Någon publik är inte heller tillåten att närvara. Detta innebär att
herrallsvenskan kan starta den 14 juni och damallsvenskan två
veckor senare enligt vår idrottsminister. Vem är idrottsminister?

A

x Skandiamannen
2 militären

x generation
2 genmanipulation
1 Gunde Svan
x Anja Pärson
2 Amanda Lind
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När detta skrivs har Sverige 4 395 avlidna människor i covid-19. I Norge har
totalt 236 människor avlidit, enligt Folkehelseinstituttet. I Finland 314 enligt
Institutet för hälsa och välfärd. Den danska myndigheten Statens Serum Institut
rapporterar att 568 personer dött i covid-19 och på Island är 10 avlidna i covid19. Vem har det yttersta ansvaret för de många dödsfallen i Sverige?

1 Folkhälsomyndigheten
x regeringen Löfven
2 laboratorier som testar prover

2

Både Svenska Dagbladet (Maria Ludvigsson) och Aftonbladet (Lena Mellin)
beskriver hur politiker fattar beslut utan att förstå vad de har beslutat.
Sveriges Radio har undersökt hur Region Västra Götaland och dåvarande
landstinget i Stockholm avskaffade beredskapslagren av skyddsutrustning.
Sjukvården sköts i dag av regionerna. Vad säger de flesta partier om att
förstatliga sjukvården?

1 nej
x osäkert
2 ja

3

Partierna (M, SD, C, KD och L) kräver nu att en coronakommission tillsätts
redan innan sommaren. Coronakrisen äger rum under lång tid och saknar
slut. Därför kan vi inte vänta med att tillsätta kommissionen tills krisen slutligen
är över. För att förbättra informationsinhämtningen bör kommissionen snarast
börja följa och dokumentera arbetet mot pandemin. Vem säger det här?

1 Morgan Johansson
x Isabella Lövin
2 Ulf Kristersson

4

En ny myndighet kommer att bildas i Sverige. Syftet med myndigheten är att
identifiera och bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige
och svenska intressen. Sverige möter idag flera hot mot säkerheten och vår
självständighet, säger vår inrikesminister. Vem är Sveriges inrikesminister?

1 Linda Westerlund Snecker
x Karolina Skog
2 Mikael Damberg

5

Protesterna fortsätter i USA efter den svarte medborgaren George Floyds död i
samband med ett brutalt polisingripande. Var skedde detta?

1 i Chicago
x i Dallas
2 i Minneapolis

6

Principen ett land, två system slogs fast vid överlämnandet från Storbritannien
till Kina 1997. Detta innebär att området är delvis självstyrande med bland
annat större press- och yttrandefrihet. Vad tänker Storbritannien göra om inte
Kina drar tillbaka den nya säkerhetslagen som hotar områdets självstyre?

1 hongkongbor blir brittiska medborgare
x avsluta all handel med Kina
2 rösta för att Kina får lämna FN

7

Rättsfall. En skola i Lidköping för två år sedan. En pojke satt på en soffa som
stod i vägen för andra elever. En lärare bad pojken att flytta på sig, vilket han
vägrade. Läraren tog ett grepp om eleven och lyfte bort honom. Eleven ska ha
känt rädsla och ångest. Barn- och elevombudet (BEO), beslutade därför att
stämma huvudmannen Lidköpings kommun. Både Skaraborgs tingsrätt och
Göta hovrätt har friat läraren, men BEO överklagade hovrättens dom till HD.
Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd. Vad är BEO en del av?

1 Lärarförbundet
x statliga Skolinspektionen
2 tidningen Expressen

8

Beslut om Palmeutredningen kommer före den 1 juli, enligt palmeåklagaren
Krister Petersson. Det har förekommit många teorier om vem gärningsmannen
är. Vilken teori är troligen den aktuella den här gången?

1 militären
x Skandiamannen
2 polisen

9

Tele2 och Telia aktiverar Sveriges första publika 5G-nät som ska vara 10
gånger snabbare än det 4G-nätet vi har i dag. Vad betyder G i 5G?

1 generator
x generation
2 genmanipulation

Tävlingsidrotten för vuxna får dra igång i sommar under förutsättning att inte fler än 50 personer
samlas och att det sker utomhus. Någon publik är inte heller tillåten att närvara. Detta innebär att
herrallsvenskan kan starta den 14 juni och damallsvenskan två veckor senare enligt vår idrottsminister. Vem är idrottsminister?

1 Jan-Ove Waldner
x Pernilla Wiberg
2 Amanda Lind

10

Våra Nordiska grannländer A
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1. På Island bor 364 134 människor. Det finns 500 000 viktiga husdjur på Island. Vilket
djur?
2. Vilken industri arbetar många isländare med?
3. Vilken är världens nordligaste huvudstad?
4. Hon är sångerska och skådespelare och hennes efternamn är Guðmundsdóttir.
Vilket är hennes förnamn?
5. Vad kallas en het källa som kastar upp kokande vatten och vattenånga ur marken?
6. Vad heter Islands och Europas största glaciär?
7. Groddjur och kräldjur saknas helt men vilket vilt däggdjur är vanligt på Island?
8. Vad heter det äldsta parlamentet (riksdag) i världen?
9. Vad heter vulkanen som är 1 491 meter hög och ligger på södra Island?
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1. Vad heter en av världens mest kända hoppbackar som ligger utanför Oslo?
2. På den här ön ligger en av Europas nordligaste orter. Vad heter den orten?
3. Många norrmän tillhör världstoppen i den här sporten. Vilken sport?
4. Norges längsta fjord är 205 km lång och på sitt djupaste ställe 1308 meter.
Vad heter fjorden?
5. Vilket namn hade Oslo mellan 1624 och 1925?
6. Island är en republik. Vad är Norge?
7. Det finns en norsk ögrupp i Arktis. Öarna har 2 800 invånare i residensstaden
Longyearbyen. Vad kallas öarna?
8. Vilket är ett av världens allra rikaste länder?
9. Vad kallas Norges riksdag?
10. Vad är det som har gjort Norge till ett av världens rikaste länder?

Våra Nordiska grannländer C
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1. Vad kallas norra spetsen av Jylland där Skagerrak och Kattegatt möts?
2. Vad heter den stora Ön i nordväst som är en självständig del av Danmark?
3. Vad är Tivoli som ligger mitt i Köpenhamn?
4. Vem har skrivit sagorna Kejsarens nya kläder och Den fula ankungen?
5. Vad heter huvudstaden som ligger på Själland och Amager?
6. Vad heter den danska stad som ligger vid Öresund och närmast Sverige?
7. Vad heter vattnet mellan öarna Fyn och Själland?
8. Finland är en republik. Vad är Danmark?
9. Vilket populärt resmål ligger i Billund på Jylland?

Våra Nordiska grannländer D
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1. Vad heter huvudstaden i vårt östra grannland?
2. Sverige är en monarki. Vad är Finland?
3. Vad heter den ögrupp som är en självständig del av Finland?
4. Vad heter författaren till Mumintrollen?
5. Vilket är ett av Finlands största företag?
6. Vad heter Finlands statsminister?
7. Vad är Marimekko, Arabia och Iittala exmpel på?
8. Vad är Sveaborg (Suomenlinna) som ligger på öar utanför Helsingfors?
9. På gränsen i norr mellan Sverige och Finland rinner två älvar. Muonioälv är den
ena. Vad heter den andra?
10. Vad kallas de pengar som används i Finland?
11. Vad heter vattnet vid Finlands södra kust?
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Meddelande

Nu är det snart sommarlov.
Vi som gör Veckans Nyheter
önskar alla lärare och elever
en skön sommar.
En sommar som för många
av oss blir annorlunda på
grund av den pågående
pandemin.
Veckans Nyheter utkommer
nästa gång i vecka 34, måndagen den 17 augusti.
Under höstterminen 2020
utkommer Veckans Nyheter
under följande veckor: 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och
51. Höstlov i vecka 44.
Effektivaste sättet att få kontakt
med oss på Karin Förlag är via epost:
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. regeringen Löfven (x).
2. Folkhälsomyndigheten (1).
3. i Minneapolis (1).
4. hongkongbor blir brittiska… (1).
5. raketen är privatägd (2).
6. Skandiamannen (x). Skandiamannen (SM) var en svensk grafiker
och reklamkonsulent som utpekats
som möjlig gärningsman för mordet
på Sveriges statsminister Olof Palme
den 28 februari 1986. SM arbetade i
Skandiahuset på Sveavägen, i närheten av mordplatsen, som reklamkonsulent på försäkringsbolaget Skandia.
Teorin om SM som möjlig gärningsman framfördes bland annat i tidskriften Filter 2018. SM säger att han var
ett av de första vittnena på mordplat-

sen, och att han då placerade den
skjutne Olof Palme i framstupa sidoläge, vilket inte stämmer överens
med vad andra vittnen har berättat.
Efter mordet på Olof Palme gjorde
sig SM sig känd i ett flertal medier,
och kritiserade då polisutredningens
brist på intresse för hans vittnesmål.
SM iscensatte även en egen rekonstruktion av sina förehavanden på
mordkvällen som sändes i SVT.
7. generation (x).
8. Amanda Lind (2).
Version B.
1. regeringen Löfven (x).
2. nej (1).
3. Ulf Kristersson (2).
4. Mikael Damberg (2). Det svenska
psykologiska försvaret inrättades i
samband med kalla krigets början
1954. År 1985 omorganiserades Beredskapsnämnden till Styrelsen för
psykologiskt försvar, som i sin tur
blev föregångaren till dagens Myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB. Fram till i dag har syftet
med ett psykologiskt försvar i Sverige
varit att säkerställa den svenska befolkningens försvarsvilja och motståndskraft mot påtryckningar och
desinformation från motståndaren.
Det har också handlat om att säkerställa att medierna kan fungera och
att myndigheter kan kommunicera
med människor i krig. Ett modernt
psykologiskt försvar handlar till skillnad från det tidigare psykologiska
försvaret inte enbart om förberedelser för krig, utan i hög grad även om
att skydda samhället i fredstid. En
myndighet för det psykologiska försvaret är tänkt att ringa in frågor som
rör it-infrastruktur, cyberattacker,
desinformation och dataintrång.
5. i Minneapolis (2).
6. hongkongbor blir brittiska… (1).
7. statliga Skolinspektionen (x).
8. Skandiamannen (x). Se A6.
9. generation (x).
10. Amanda Lind (2).

Bakgrundsmaterial

5. gejser
6. Vatnajökull
7. fjällräven
8. alltinget
9. Hekla
Nyckelord: Reykjavik
Våra Nordiska grannländer B:
1. Holmenkollen
2. Nordkap
3. längdskidåkning
4. Sognefjord
5. Kristiania
6. monarki
7. Svalbard
8. Norge
9. Stortinget
10. olja
Nyckelord: Kristiania
Våra Nordiska grannländer C:
1. Skagen
2. Grönland
3. nöjespark
4. HC Andersen
5. Köpenhamn
6. Helsingör
7. Stora Bält
8. monarki
9. Legoland
Nyckelord: Köpenhamn
Våra Nordiska grannländer D:
1. Helsingfors
2. republik
3. Åland
4. Tove Jansson
5. Nokia
6. Marin
7. finsk design
8. fästning
9. Torne älv
10. euro
11. Finska viken
Nyckelord: Helsingfors

Våra Nordiska grannländer A:
1. får
2. fiske
3. Reykjavik
4. Björk

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: x11 12x x2 B: x12 221 xxx2

