Veckans Nyheter
från när och fjärran

1

Vecka 23 7/6 2021

A

www.karinforlag.se

Den 6 juni var det Sveriges Nationaldag. Dagen är till minne av att Gustav Vasa
valdes till kung samt att en av våra grundlagar, regeringsformen bestämdes.
Båda inträffade den 6 juni. Vilket år valdes Gustav Vasa till kung samt vilket
år antogs regeringsformen?

1 1945 och 1971
x 1711 och 1914
2 1523 och 1809
1 Moderaterna, Centern och Liberalerna
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En undersökning har gjorts bland personer som får rösta i riksdagsval. Frågan
var: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval i dag? Vilka tre
partier har störst stöd bland väljarna?

x Socialdemokraterna, Moderaterna och
Sverigedemokraterna

2 Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet

1 kontrollerar så att kommunerna sköter
sitt arbete
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Regeringen har inte skött coronapandemin på ett bra sätt säger riksdagens
konstitutionsutskott (KU). Vad gör konstitutionsutskottet?

x kontrollerar så att regeringen sköter sitt
arbete

2 kontrollerar så att regionerna sköter sitt
arbete
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Det blir sol över hela landet. Det fina sommarvädret ser ut att hålla i sig även
den kommande veckan. Efter en sval och på slutet väldigt blöt maj månad har
värmen på allvar spridit sig över landet. Varmast ser det ut att bli i Sörmland,
Västmanland, nordligaste Östergötland och delar av Örebro län. Där kan det bli
över 30 grader. Lite mindre varmt längst i norr säger en meteorolog. Var
arbetar en meteorolog?

Samhällsservicen saknas i många svenska småorter. Tidningen Hem & Hyra
har gått igenom alla svenska orter och betygsatt dem utefter tillgången till
livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, bensinstation, postkontor, skola,
bankomat och systembolag. Sämst tillgång till dessa tjänster har Porjus med
drygt 260 invånare. Var ligger Porjus?

Det här är några av villkoren för att få den här utmärkelsen: god vattenkvalitet
och miljö, bra säkerhet och service. Den tilldelas i år 15 hamnar och åtta
stränder i Sverige. Den finns i 50 länder. Vad kallas utmärkelsen?

Grammisgalan: Ane Brun blev årets kompositör och årets alternativa pop, Ana
Diaz vann årets pop och årets textförfattare. Vem vann tre statyetter: årets
artist, årets låt och årets album?

Fotbolls EM 2021 spelas mellan 11 juni och 11 juli 2021. Sveriges två första
matcher: Spanien - Sverige 14 juni, spelas i Sevilla. Sverige - Slovakien 18 juni
spelas i St Petersburg. Vem är Sveriges målvakt?

1 hos FHM
x hos WHO
2 på SMHI

1 en ort mellan Östersund och Mora
x en ort mellan Jokkmokk och Gällivare
2 en ort mellan Vimmerby och Eksjö

1 Blå flagg
x Grön tall
2 Gul svan
1 Victor Leksell
x Veronica Maggio
2 Lykke Li
1 Alexander Isak
x Dejan Kulusevski
2 Robin Olsen
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Den 6 juni var det Sveriges Nationaldag. Dagen är till minne av att Gustav Vasa
valdes till kung samt att en av våra grundlagar, regeringsformen bestämdes.
Båda inträffade den 6 juni. Vilket år valdes Gustav Vasa till kung samt vilket
år antogs regeringsformen?
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SCB:s partisympatiundersökning. SCB genomför undersökningen två gånger varje år. 9 216
slumpmässigt utvalda personer fick frågan: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval
någon av de närmaste dagarna? Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät.
Totalt svarade 4 656 personer, vilket motsvarar 50,5 procent. Väljarstöd (förra mätningen i
november inom parentes): C 9,5 procent (7,6), L 2,5 (3,0), M 22,4 (22,1), KD 4,5 (5,4),
S 28,2 (29,4), V 8,9 (9,3), MP 3,8 (4,2) och SD 18,9 (17,6). MP och L hamnar under 4 procent.
Varför har vi en 4 procents regel?

Regeringen har brustit i hanteringen av coronapandemin anser ett enigt
Konstitutionsutskott. KU:s kritik mot regeringen: Att man inte fattat beslut om en tydlig

3

strategi i förhållande till myndigheterna. Otillräckliga åtgärder för att stoppa smittan på äldreboenden. Att testningen kom igång för sent och att ansvaret var otydligt. Att pandemilagen
infördes för sent. Arbetet med deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Arbetet med att få fram tillräcklig skyddsutrustning. Vilka partiet sitter i KU?

B

1 1939 och 1945
x 1711 och 1914
2 1523 och 1809

1 det finns en risk att vi går mot ett
tvåpartisystem

x det blir svårare att bilda regering med
många små partier i riksdagen

2 enligt grundlagen får det bara finnas 16
utskott

1 M, SD, KD och L
x S, V, C och MP
2 M, SD, KD, L , S, V, C och MP
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En underrättelsetjänst har med dansk hjälp spionerat på ledande politiker och
höga tjänstemän i Sverige samt utfört spionage mot den militära flygplanstillverkaren Saab enligt SVT Nyheter och Danmarks Radio. Underrättelsetjänsten ska ha haft tillgång till att övervaka Internettrafiken via danska fiberkablar. Danmark är knytpunkt för fiberkablar till Sverige, Norge, Storbritannien
och Tyskland. Vilken underrättelsetjänst?
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En utredning om fri hyressättning vid nyproduktion har nu presenterats. Utredningen föreslår ett system för friare hyressättning i bostäder som byggs efter
den 1 juli 2022. Hyran får inte höjas mer än en gång per år och höjningen ska
inte överstiga inflationen. Hur bestäms hyror i dag?

1 Husägaren förhandlar med hyresgästen
x Hyresgästföreningen förhandlar med
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Samhällsservicen saknas i många svenska småorter. Tidningen Hem & Hyra har gått igenom alla
svenska orter och betygsatt dem utefter tillgången till livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, bensinstation, postkontor, skola, bankomat och systembolag. Sämst tillgång till dessa tjänster har Porjus
med drygt 260 invånare. Var ligger Porjus?

1 en ort mellan Östersund och Mora
x en ort mellan Jokkmokk och Gällivare
2 en ort mellan Vimmerby och Eksjö
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Det här är några av villkoren för att få den här utmärkelsen: god vattenkvalitet
och miljö, bra säkerhet och service. Den tilldelas i år 15 hamnar och åtta
stränder i Sverige. Den finns i 50 länder. Vad kallas utmärkelsen?

1 Blå flagg
x Grön tall
2 Gul svan
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I Skellefteå byggs ett tjugo våningar högt hus. Huset i Skellefteå är helt klimatneutralt; solceller bidrar med energi och värmen och kylan regleras av kraften i
Skellefte älv. Vad är det speciella med det nya huset i Skellefteå?

1 Ryska SVR
x Amerikanska NSA
2 Kinesiska Guoanbu

husägaren

2 kommunen bestämmer hyrorna

1 domkrafter i källaren riktar huset vid svår
vind

x huset vilar på en grund av magnetiska
fält

2 det byggs helt i trä
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Grammisgalan: Ane Brun blev årets kompositör och årets alternativa pop, Ana
Diaz vann årets pop och årets textförfattare. Vem vann tre statyetter: årets
artist, årets låt och årets album?

1 Victor Leksell
x Veronica Maggio
2 Lykke Li
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Fotbolls EM 2021 spelas mellan 11 juni och 11 juli 2021. Sveriges två första
matcher: Spanien - Sverige 14 juni, spelas i Sevilla. Sverige - Slovakien 18 juni
spelas i St Petersburg. Vem är Sveriges målvakt?

1 Alexander Isak
x Dejan Kulusevski
2 Robin Olsen

Tillbakablick på vårterminen 2021

Vecka 23, 2021

1

Vecka 3 18/1 2021. Kapitolium i Washington DC i USA stormads till stöd för
Donald Trump. Efter att president Donald Trump i ett tal uppmanat sina följare
att gå ner till Kapitolium tog sig tusentals personer till byggnaden. Där utbröt
kaos när demonstranter tog sig in. Barack Obama: Historien kommer med all
rätt att komma ihåg dagens våldsamheter vid Kapitolium, pådrivna av en
sittande president som gång på gång har ljugit om resultatet efter ett lagligt val,
som en dag av vanära och skam för vårt land. Vad finns i Kapitolium?

1 presidentens tjänstebostad
x Högsta domstolen
2 Kongressen (riksdagen)
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Vecka 5 1/2 2021. Valet i Sverige hölls i september 1921. Valet var det första
där kvinnor fick rösta i riksdagsval. Men det fanns begränsningar: kravet (på
män) av fullbordad värnplikt, omyndigförklarade och mottagare av fattigstöd
(försörjningsstöd) hade ingen rösträtt. Vilken var rösträttsåldern 1921?

1 18 år
x 20 år
2 23 år
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Vecka 6 8/2 2021. Ur led är tiden. Det har alltid funnits personer som har levt
med konspirationsteorier. Nu kan teorier spridas genom sociala medier.
Exempel: koncentrationslägren har aldrig funnits, månlandningen har aldrig ägt
rum, USA låg bakom terrordåden den 11 september 2001 och covid-19 har en
koppling till 5G-teknologin. En till: den här gruppen tror att det finns ett internationellt nätverk av sataniska pedofiler. Vad kallas denna konspirationsgrupp?

1 QAnon
x Proud Boys
2 Greenegate
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Vecka 7 15/2 2021. WHO har skickat en grupp experter till Kina för att söka
efter coronavirusets ursprung. Huvudteorin är att det kan finnas någon form av
mellanvärd mellan fladdermöss och människor. Nu menar utredarna att Kina
inte ville ge teamet tillgång till data från de allra första fallen. Var söker WHO
efter coronavirusets ursprung?

1 i Beijing
x i Shanghai
2 i Wuhan

5

Vecka 11 15/3 2021. Den seismiska aktiviteten på den isländska halvön
Reykjanes har varit hög den senaste tiden. Invånarna i Reykjavik har upplevt
tusentals mindre jordskalv. Genom satellitmätningar har man kunnat se att
magman i jordskorpan är i rörelse. Island ligger på en bergskedja på Atlantens
havsbotten. Bergskedjan ligger mellan två kontinentalplattor Eurasiska plattan
och Nordamerikanska plattan. Plattorna flyter långsamt isär. Vad kallas
bergkedjan på Atlantens botten?

1 Mittatlantiska ryggen
x Azorerna
2 Golfbergen
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Vecka 12 22/3 2021. I september 2019 infördes en hedersmarkering i polisens
utredningssystem. Sedan dess har omkring 1 400 ärenden flaggats för att det
kan ligga ett hedersmotiv bakom enligt SVT Nyheter. Brott som är hedersrelaterade är ofta sanktionerade av familjen. Anmälningsbenägenheten för
brotten är låg. Vad är ett exempel på ett hedersrelaterat brott?

1 passförfalskning
x äktenskapstvång
2 skattebrott
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Vecka 16 19/4 2021. Man vill att vi kör elbilar. Bilarna behöver batterier. I
batterierna finns jordartsmetaller. Vid Vätterns strand finns en av världens
största fyndighet av jordartsmetaller. Nu har ett gruvprojekt stoppats. Ängar,
hagar och berg kom undan den här gången också. Var ligger fyndigheten?

1 vid Falun
x vid Gränna
2 vid Filipstad
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Vecka 20 17/5 2021. Enligt Folkhälsomyndigheten har 91 procent av alla över
80 år som är födda i Sverige fått minst en vaccindos, personer som är födda i
Asien och Mellanöstern hade 62 procent vaccinerat sig, personer från
Nordafrika 59 och övriga Afrika 44 procent. Enligt Anders Tegnell är det väldigt
allvarligt med så få vaccinerade i vissa grupper. Lokala smittoutbrott kan leda
till en ökad spridning i resten av samhället. Vad är Anders Tegnell?

1 socialminister
x statsepidemiolog
2 bloggare
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Meddelande

Veckans Nyheter önskar alla
lärare och elever en varm
och skön sommar.
Vi ses igen i vecka 34, måndagen den 23 augusti.
Under höstterminen 2021 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 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. 1523 och 1809 (2).
2. S, M och SD (x).
3. kontrollerar så att regeringen
sköter sitt arbete (x).
4. på SMHI (2).
5. en ort mellan Jokkmokk och
Gällivare (x). Se B6.
6. Blå flagg (1). Se B7.
7. Victor Leksell (1).
8. Robin Olsen (2).
Version B.
1. 1523 och 1809 (2).
2. det blir svårare att bilda regering med
många små partier i riksdagen (x).

3. M, SD, KD, L , S, V, C och MP (2).
4. Amerikanska NSA (x). I all hemlighet har svenska politikers sms och
telefonsamtal blivit avlyssnade av
USA och Danmark. Den amerikanska
underrättelsetjänsten NSA (National
Security Agency) har med hjälp av
Danmark spionerat på bland annat
svenska politiker och högt uppsatta
tjänstemän. De nya uppgifterna har
avslöjats av flera utländska medier. I
Sverige är det SVT som granskat
fallet. Andra länder som utsatts för
spioneriet är Tyskland, Norge och
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andra europeiska toppolitiker. Informationen om spioneriet finns i en
hemlig rapport från den danska militära underrättelsetjänsten FE, Forsvarets Efteretningstjeneste, som
bygger på stickprov på underrättelsematerial åren 2012 och 2014. I
operationen som fick namnet Dunhammer granskade FE om NSA
använt ett dansk-amerikanskt spionsystem för att spionera på mål i Danmark eller i dess grannländer. Slutsatsen var ja – NSA har med dansk
hjälp spionerat mot flera mål bland
sina allierade. Däribland politiker och
tjänstemän. Sveriges försvarsminister
Peter Hultqvist (S) fick aldrig veta om
det dansk-amerikanska spioneriet.
Jag tar den här situationen på allvar.
Jag har till Danmark ställt krav på att
vi vill ha information om det är så att
danska system eller plattformar har
funnits med i den här typen av aktivitet”, säger Hultqvist. Dunhammerrapporten sägs visa att NSA använt
politikers telefonnummer för att fånga
upp kommunikation i dataströmmarna från internetkablar. Det som snappats upp ska beröra allt från sms till
telefonsamtal och internettrafik som
sökningar, chattar och meddelandetjänster. I Tyskland har tre toppnamn
dykt upp i avlyssningen: förbundskansler Angela Merkel, dåvarande
utrikesministern Frank-Walter Steinmeier och oppositionsledaren Peer
Steinbrück, tidigare även finansminister. I Tyskland har oppositionsledaren
Steinbrück kommenterat händelsen:
Att vänskapliga underrättelsetjänster
avlyssnar och spionerar på ledare i
andra länder är ganska groteskt. Ur
ett politiskt perspektiv anser jag att
detta är en skandal.
Källa: Svenska Dagbladet

Bakgrundsmaterial

Tätorter med sämst service:
1. Porjus, Jokkmokk kommun
2. Kuttainen, Kiruna
3. Tjautjas, Gällivare
4. Hedenäset, Övertorneå
5. Åsen, Älvdalen
6. Bondstorp, Vaggeryd
7. Lingsbo, Ockelbo
8. Ängesbyn, Luleå
9. Pauliström, Vetlanda
10. Evertsberg, Älvdalen

Källa: Hem & Hyra
7. Blå flagg (1). Anläggningar godkända
för Blå flagg 2021:
Blekinge:
Hälleviks
hamn,
Sölvesborg
Halland: Båtfjordens hamn, Varberg Getterön
Marina, Varberg Varbergs Innerhamn, Varberg
(Blå flagg året runt). Gotland: Burgsviks hamn
Gävleborg: Gävle Gästhamn Kalmar: Slottsholmen Marina, Västervik Skåne: Båstad
hamn, Båstad Torekovs hamn, Torekov/Båstad
Falsterbo strandbad, Vellinge (strand) Kämpinge strandbad, Vellinge (strand) Skanörs havsbad, Vellinge (strand) Långa Bryggan Bjärred,
Lomma (strand) Rydebäck, Helsingborg
(strand) Stockholm: Heleneborgs Båtklubb,
Stockholm Pampas Marina, Solna Gästhamnen
Stavsnäs Vinterhamn, Värmdö Södermanland: Trosa Gästhamn, Trosa Västra Götaland: Lagunen Camping, Strömstad (strand)
Svalnäsbadet, Lidköping (strand) Villabadet,
Lidköping (strand) Östergötland: Fyruddens
hamn, Gryt, Valdemarsvik Uvmarö hamn,
Sankt Anna, Söderköping.

8. det byggs helt i trä (2).
9. Victor Leksell (1).
10. Robin Olsen (2).
Rätt svar till Tillbakablick på vårterminen
2021:
1. Kongressen (riksdagen)
2. 23 år
3. QAnon
4. i Wuhan
5. Mittatlantiska ryggen
6. äktenskapstvång
7. vid Gränna
8. statsepidemiolog

5. Hyresgästföreningen förhandlar med
husägaren (x).

6. en ort mellan Jokkmokk och
Gällivare (x). Här är listan över tätorterna i Sverige med sämst service,
enligt en undersökning från bostadstidningen Hem & Hyra. Tidningen har
gått igenom alla svenska tätorter med
fler än 200 invånare och betygsatt
dem. Bedömning har också gjorts
vad gäller bensinstation, postutlämning, skolor, bankomat och systembolag.

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: 2xx 2x1 12 B: 2x2 xxx 1212

