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1 Rektorer

1

Elever som blir mobbade, diskriminerade eller kränkta i skolan ska kunna
begära skadestånd i framtiden. Från vem kan man begära skadestånd?

x Lärare
2 Kommuner

2

I höst väljer amerikanarna president. Från det republikanska partiet är George
Walker Bush presidentkandidat. Det andra partiet, demokraterna, ska nu utse
sin kandidat. Det sker genom val. Vem vann valet i New Hampshire?

1 Ronald Reagan
x William Clinton
2 John Kerry
1 I Jokkmokk

3

I förra veckan inträffade det kraftigaste nedslaget av en meteorit i Sverige på
20 år. Var slog meteoriten ner?

x I Lund
2 I Udevalla

4

Fågelinfluensan som kallas H5N1 sprider sig i Asien. Sjukdomen finns nu i
Vietnam, Kambodja, Thailand, Taiwan, Sydkorea och Japan. Det senaste
landet är Indonesien. Var ligger Indonesien

1 Söder om Australien
x Norr om Indien
2 Söder om Kina
1 Helikoptrar

5

Fåglar kan skada trafikflyget i Sverige. Förra året kolliderade flygplan vid 190
tillfällen med fåglar. Flygplatserna vill nu få hjälp. Varifrån kommer hjälpen?

x Jaktfalkar
2 Strålkastare
1 Italien

6

Premiärminister Tony Blair fick arbeta hårt i veckan i sitt parlament. I vilket land
är Tony Blair premiärminister?

x Tyskland
2 Storbritannien
1 President

7

Kungen och drottningen gör ett statsbesök i Vietnam i nästa vecka. Troligen
besöker kungaparet även landet Brunei. Vad kallas härskaren i Brunei?

x Sultan
2 Kung
1 Till regalskeppet Vasa

8

Svenska Spels vinst för 2003 blev 4 700 000 000 kronor. 3 700 000 000 går
direkt till statskassan. 1 000 000 000 går till en speciell verksamhet. Viken?

x Till Ungdomsverksamhet
2 Till sommar-OS 2012
1 Sitskiåkare

9

Ronny Persson från Stockholm blev i lördags världsmästare i störtlopp under
alpina VM för handikappade i Österrike. Vad är Ronny Persson?

x SlimSkateåkare
2 Monoskiåkare
1 Brottare

10

Det pågår tävlingar just nu i Amsterdam. Louise Nathhorst ligger i den totala
världscupen på åttonde plats. Vad är Louise Nathhorst?

x Tennisspelare
2 Dressyrryttarinna
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1

Svenska Spels vinst för 2003 blev 4,7 miljarder kronor. Totalt spelade vi för
19,5 miljarder kronor under 2003 hos Svenska Spel. Det är en ökning med 8,6
procent jämfört med 2002. Vilka spel är störst?

1 Stryktipset
x Oddset
2 Miss Vegas/Jack Vegas

2

Demokraternas John Kerry vann en seger i det senaste primärvalet. Valen
gäller vem som ska nomineras till demokraternas presidentkandidat vid
partikonventet i Boston i sommar. I vilken delstat vann John Kerry?

1 I Nebraska
x I New Hampshire
2 I Tennessee

3

Konferensen "Stockholms internationella forum" är nu avslutad. Den svenska
regeringens vetenskaplige rådgivare Yehuda Bauer namngav tre moderna
folkmordsideologier: nazism och sovjetkommunism. Vilken är den tredje?

1 Bilism
x Globalism
2 Islamism

4

Fågelinfluensan som kallas H5N1 sprider sig i Asien. Sjukdomen finns nu i
Vietnam, Kambodja, Thailand, Taiwan, Sydkorea och Japan. Det senaste
landet är Indonesien. Var ligger Indonesien?

1 Söder om Australien
x Norr om Indien
2 Söder om Kina

5

Två socialdemokrater dömdes i måndags av Stockholms tingsrätt till 75
dagsböter. Domen är mycket ovanlig. Det är sällsynt att någon döms för det
här brottet i Sverige. Vilket brott?

1 Fusk med partikassa
x Fusk med kontokort
2 Valfusk

6

För denna politiker och hans parti var förra veckan tuff. Först rapporten om
övertrampen som ledde fram till vapenexperten David Kellys död och sedan
försöka få igenom förslaget om universitetsavgifter i parlamentet. Vilken
politiker gäller det?

1 Tony Blair
x Bertie Ahern
2 Gerhard Schröder

7

Fackförbundet tar ut medlemmar i strejk. Konflikten drabbar all SAS flygtrafik
och alla företagets dotterbolag. Från och med den 23 februari utvidgas strejken
till att även gälla alla andra flygbolag. Vilka strejkar?

1 Piloterna
x Flygledarna
2 Transportarbetarna

8

Många svenskar erbjuds att bli mångmiljonärer. 2003 tog Finanspolisen emot
36 000 brev. Till exempel: "En person i Afrika har olagligen fått en stor summa
pengar. Han behöver din hjälp för att smuggla pengarna till Europa. Som tack
får du 10-45 procent av mångmiljonbeloppet". Vad kallas breven?

1 Diamantbrev
x Nigeriabrev
2 Pyramidbrev

9

Det kraftigaste nedslaget av en meteorit på 20 år i Sverige registrerades i förra
veckan i närheten av Jokkmokk. Explosionen som inträffade i atmosfären
motsvarade minst 100 kilo sprängämne. Vad kallas meteoriten innan den slår
ner?

1 Meteor
x Kvark
2 Komet

10

Svenskarnas alkoholkonsumtion ökade under 1990-talet för att nu vara uppe i
nivå med supandet på 1800-talet. Drickandet resulterar i allt fler alkoholskador.
Hur mycket dricker svensken i genomsnitt per invånare och år?

1 Två liter ren alkohol
x Fyra liter ren alkohol
2 Tio liter ren alkohol

11

Ronny Persson från Stockholm blev i lördags världsmästare i störtlopp under
alpina VM för handikappade i Österrike. Vad är Ronny Persson?

1 Sitskiåkare
x SlimSkateåkare
2 Monoskiåkare

12

Det pågår tävlingar just nu i Amsterdam. Louise Nathhorst ligger i den totala
världscupen på åttonde plats. Vad är Louise Nathhorst?

1 Brottare
x Tennisspelare
2 Dressyrryttarinna
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Version A.
1. Kommuner (2). En utredare tänker
föreslå en helt ny lag som innebär förbud mot kränkande behandling och
som ger elever (och deras föräldrar)
möjligheten att begära skadestånd.
Lagen ska gälla barn i förskolan från ett
års ålder till vuxenelever, det vill säga
alla som omfattas av skollagen. Med
en ny lag blir bevisbördan omvänd. I
dag är det i praktiken den som anmäler
som måste bevisa att den blivit kränkt.
Med den nya lagen måste den som
driver skolan bevisa att man gjort allt
som står i deras makt för att förhindra
kränkningarna.
2. John Kerry (2). John Kerry har erfarenheter från Vietnamkriget och senatens utrikesutskott. Väljarna tyckte
troligen att han är den som bäst kan
mäta sig mot Bush om terrorbekämpning och USA:s säkerhet blir dominerande valfrågor. Kerrys vann med 39
procent i New Hampshire. New Hampshire är en liten stat i USA:s nordöstra
hörn. Av historiska och andra skäl är
det så att den lilla delstaten New
Hampshire i USA:s nordöstra hörn
håller det första primärvalet inför varje
presidentval. New Hampshire-väljarna
är rasmässigt homogena drygt 95 procent är vita. De är kända för att hylla
den individuella friheten. Det yttrar sig i
en konservativ sida med en väldig motvilja mot skatter och statlig styrning.
Men samtidigt räknas delstaten som
liberal i sociala frågor som aborträtt och
homosexuellas rättigheter.
3. I Jokkmokk (1).
Meteorer upphettas kraftigt när de störtar genom atmosfären, exploderar vanligen på runt 30 kilometers höjd och
splittras i småbitar. Det finns fyra infraljudsstationer som registrerar meteoritnedslag i Sverige. De tre som finns i
Norrland gick inte att avläsa. Mätaren i
Uppsala registrerade däremot ett ljudtryck som visar att explosionens
sprängstyrka motsvarade minst 100
kilo trotyl.
4. Söder om Kina (2).
5. Jaktfalkar (x).
6. Storbritannien (2). Se B6.
7. Sultan (x). Brunei är ett ärftligt sultanat. Nuvarande sultan är Hassanal
Bolkiah, som tillträdde 1967, då hans
far, Omar Ali Saifuddin, abdikerade.
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Sedan landet blev självständigt 1 januari 1984 är sultanen också premiärminister. Enligt 1959 års författning har
parlamentet 20 ledamöter, hälften är
folkvalda.
8. Ungdomsverksamhet (x). Vinsten
från Svenska Spel går till statskassan
och varav en dryg miljard hamnar hos
folk- och idrottsrörelsernas ungdomsverksamhet.
9. Sitskiåkare (1). Det gäller inte utförsåkning för stående - utan för sittande som tex förlamningsskadade. De
kör utför i en s k skicart, försedd med
fyra skidor som kan tvärställas och
därmed styras. Skicarten är en utveckling från gocart - man har lyft över gocartchassit till skidor. Monoski - en
variant för mindre gravt rörelsehindrade. Här använder man sig av armarna i
större utsträckning. En skridskokälke,
SlimSkate, är en kälke som monteras
på två skridskoskenor, vilka är löstagbara samt steglöst ställbara i längsled.
Sitsen är formgjuten i Polyténplast med
mjuk stoppning och är ställbar i längsled.
10. Dressyrryttarinna (2).
Version B.
1. Miss Vegas/Jack Vegas (2).
2. I New Hampshire (x). Se A2.
3. Islamism (2). Ett nytt FN-organ kan
bli följden av folkmordskonferensen i
Stockholm. FN:s generalsekreterare
Kofi Annan vill inrätta en särskild kommitté som utifrån varningar och rapporter kan ge rekommendationer till det
internationella samfundet. Tanken med
folkmordskonferensen, som är den
fjärde och sista inom ramen för Stockholms internationella forum, är att
blicka framåt. Konventionen om folkmord antogs av FN:s generalförsamling
1948. Först på 90-talet föll de första
domarna, mot förbrytare i Rwanda och
på Balkan. Tidernas mest kända folkmord är Nazitysklands förintelse av
judar och romer. Men det var inte det
första massmordet riktat mot en minoritet. Till exempel utsattes den armeniska befolkningsgruppen inom det ottomanska riket för en omfattande massaker år 1915.
4. Söder om Kina (2).
5. Valfusk (2). Två socialdemokratiska
valarbetare dömdes av Stockholms
tingsrätt till 75 dagsböter för fusk i sam-

Bakgrundsmaterial

band med valet hösten 2002. De båda
fälldes för otillbörligt verkande vid röstning i samband med ett socialdemokratiskt valmöte på ett äldreboende i Hässelby i västra Stockholm. Enligt tingsrätten har de båda valarbetarna organiserat och genomfört en så kallad ombudsröstning som bryter mot vallagen. Omröstningen innebar nämligen i praktiken
att de boende som då röstade, ett tiotal,
endast kunde rösta på socialdemokraterna eftersom det bara fanns socialdemokratiska valsedlar på mötet.
6. Tony Blair (1). Tony Blair och kretsen runt honom överdrev inte medvetet
hotet från Iraks vapen. Övertrampen
som ledde fram till vapenexperten David
Kellys död begicks av BBC och Kelly
själv enligt utredaren lord Hutton. Kelly
var BBC:s hemliga källa till rapporter om
att den brittiska regeringen överdrev
hotet från Irak inför kriget förra året.
7. Transportarbetarna (2).
8. Nigeriabrev (x). Nigeriabreven är en
del av den internationella organiserade
brottsligheten. De har förekommit ända
sedan 50-talet och de första dök upp i
Sverige för runt 20 år sedan. Mönstret i
breven har varit detsamma hela tiden.
Avsändaren behöver låna ett utländskt
bankkonto för att få loss pengar som av
någon anledning fastnat i någon bank.
Svarar man på brevet försöker avsändaren lura en att betala avgifter, advokatarvoden eller andra omkostnader för att
ordna överföringarna. Men någon ersättning kommer aldrig hur mycket avgifter och omkostnader man än betalar.
9. Meteor (1). Se A3.
10. Tio liter ren alkohol... (2). Drickandet avspeglas i allt fler alkoholskador.
Framför allt ökar antalet fall med levercirros (skrumplever) i Stockholms län.
Under 1997 var det 669 fall och förra
året 905 som var relaterade till alkoholkonsumtion. En ökning med 40 procent.
11. Sitskiåkare (1). Se A9.
12. Dressyrryttarinna (2).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Rätt svar A: 221 2x2 xx12 B: 2x2 221 2x1 212

Rikstävlingen - hur gör man?

vecka 6, 2004

Det finns fortfarande gott om tid att gå in i tävlingen, men det är en fördel att rapportera in så många nummer som
möjligt, eftersom det är lagets tio bästa resultat som räknas. (Väljs automatiskt av systemet.)
I skrivande stund har redan 120 lag gått in i tävlingen. För er som ännu inte startat bifogar vi en lathund.

Hur skapar jag ett lag?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skriv www.karinforlag.se i din webbläsares adressfält.
Du får nu Karin Förlags huvudsida framför dig.
Under rubriken Veckans nyheter ute i menyn till vänster hittar du Logga in. Klicka där!
Du använder skolans användarnamn och lösenord och kommer in.
Till vänster på denna sida finns Skapa ett nytt lag. Klicka där!
Du är nu på "skapa lag sidan". Läs instruktionen där och gör sedan så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicka fram din kommun.
Ge ditt lag ett namn.
Ange i vilken klassnivå klassen vill tävla.
Besluta om lagets namn får visas i resultatlistorna.
Skriv lagets e-postadress.
Klicka på Skapa laget.

Hur lägger jag in lagets resultat?
a. På samma sida där du skapade laget hittar du högt uppe till vänster Visa alla lagen. Klicka där!
b. En ny sida visas med rubriken ”Skolans registrerade lag i tävlingen”. Under denna rubrik listas skolans alla
lag. Klicka på lagets namn!
c. Du kommer då till lagets egna sida. Längre ner på sidan hittar du Mata in ett nytt resultat. Klicka där!
d. Nu fyller du i uppgifterna ute till höger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj rätt nummer av Veckans Nyheter.
Ange antal elever.
Lägg ihop alla elevers antal rätt och mata in denna summa.
Klicka på Lagra resultatet.
Ditt klassresultat är nu registrerat.
Klicka på Mata in ett nytt resultat igen för att fylla i fler resultat.

Hur följer jag mitt lag i resultatlistorna?
a.
b.
c.
d.
e.

Ute i menyn till vänster hittar du Topplistorna. Klicka där!
På den nya sidan väljer du ”Klassnivå” och "Hela landet".
Klicka på Visa.
Längre ner på sidan ser du ditt lag och vilken placeringen det har för tillfället.
Om du istället för ”Hela landet” väljer din kommun får du upp en lista över alla deltagande lag i kommunen och
deras inbördes placeringar.

Läs mer om tävlingen på våra webbsidor.

Lycka till!

