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1

Den 27 januari varje år är det FN:s minnesdag för Förintelsens offer. Den 27
januari 1945 befriade den ryska armén fångarna i det nazistiska förintelselägret Auschwitz. Var ligger Auschwitz?

2

Motorcyklar och franska viner flyter iland längs Devons stränder i sydvästra
Storbritannien. Plundrare arbetar nu för högtryck. 2 000 containrar med gods
faller i vattnet en efter en från ett fartyg. Vad är en plundrare?

3

4

5

6

Den plötsliga kylan efter en varm och regnig vinter gör isarna livsfarliga enligt
Svenska Livräddningssällskapet. Vattnet under den tunna ishinnan är varmare
än vanligt och därför tar det längre tid innan det fryser. Hur tjock ska kärnis
minst vara för att vara säker?
EU-politikern Franco Frattini anser att vissa datorspel ska totalförbjudas och att
återförsäljare inte ska få sälja spelen till minderåriga. Vilket spel tänker Frattini
på?

Christer Fuglesang är tillbaka på jorden. Han fick ont i ryggen när han låg
fastspänd och väntade på att rymdfärjan skulle ta honom till ISS. Vad var det
Christer Fuglesang saknade mest under sin färd?

Polisen utförde under 2006 2,2 miljoner andningsprover på trafikanter. 27 500
rattfyllerister avslöjades. 17 499 hade druckit alkohol och 10 001 var påverkade
av andra droger. Var går gränsen för rattonykterhet?

A

1 I Polen
X I Norge
2 I Frankrike
1 En tjyv
X En miljösanerare
2 En tulltjänsteman
1 Minst 90 cm tjock
X Minst 10 cm tjock
2 Minst 150 cm tjock
1 727 Professional
X Postal 2
2 Sim City 4
1 En dagstidning
X Gravitationen
2 Jordnötssmör
1 Vid 0,5 promille alkohol i blodet
X Vid 0,2 promille alkohol i blodet
2 Vid 1,2 promille alkohol i blodet
1 Utanför Jönköping

7

En åttaårig pojke knivdödades i torsdags. Polisen har tagit en 27-årig man som
är misstänkt för dådet. Var hände detta?

X I närheten av Katrineholm
2 I Östersund
1 Taket rasade

8

29 unga människor fördes till sjukhus efter en rockkonsert på Norrlandsoperan
i Umeå. Rockbandet Mando Diao hade påbörjat sin konsert. Vad hände?

X Rummet fylldes med rök
2 Golvet rasade

9

Nu finns ett stödmaterial för undervisningen i matematik för åk 6 – 9 på nätet.
Materialet består av texter, filmer och övningar. Materialet är gratis för alla
skolor och elever i Sverige. Vilken adress?

1 www.webbmatte.se
X www.skolverket.se
2 www.regeringen.se
1 Larsson sköt med fel fot

10

Henrik Larssons Manchester United besegrade Portsmouth med 2–1. Henrik
Larsson sköt i mål men linjemannen dömde bort målet. Varför?

X Offside
2 För många spelare på planen
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1

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa i ett tal i lördags (27 januari) att
den tyska regeringen ska motarbeta alla de krafter som vill föra landet tillbaka
till nationalsocialismens dagar. FN:s minnesdag för Förintelsens offer infaller
den 27 januari varje år. Den 27 januari 1945 intog förband ur ryska Röda
armén ett nazistiskt förintelseläger. Vilket?

1 Auschwitz i södra Polen
X Grini utanför Oslo i Norge
2 Buchenwald i Tyskland

2

Statistiska centralbyråns decembersiffror visar att 74,3 procent av arbetskraften, eller 4 345 000 personer, hade ett jobb. Antalet öppet arbetslösa var
211 000 personer, vilket motsvarar 4,6 procent av arbetskraften. Ökar eller
minskar sysselsättningen och arbetslösheten?

1 Ingen förändring
X Ökar och minskar
2 Minskar och ökar

3

Christer Fuglesang är tillbaka på jorden. Han fick ont i ryggen när han låg
fastspänd och väntade på att rymdfärjan skulle ta honom till ISS. Vad var det
som Christer Fuglesang saknade mest under sin färd?

1 En kriminalroman
X Gravitationen
2 Kalles Kaviar

4

Motorcyklar och fat med franska viner flyter iland längs Devons stränder i
sydvästra Storbritannien. Plundrare arbetar nu för högtryck. 2 000 containrar
med gods faller i vattnet en efter en. Varifrån kommer allt detta gods?

1 Från fartyget MSC Napoli
X Från hamnen i Plymouth
2 Från piren i Torquay

5

Den plötsliga kylan efter en varm och regnig vinter gör isarna livsfarliga enligt
Svenska Livräddningssällskapet. Vattnet under den tunna ishinnan är varmare
än vanligt och därför tar det längre tid innan det fryser. Hur tjock ska kärnis
minst vara för att vara säker?

1 Minst 80 cm tjock
X Minst 10 cm tjock
2 Minst 50 cm tjock

6

Enligt Rikspolisstyrelsen utförde polisen under 2006 2,2 miljoner alkoholutandningsprover på trafikanter. 27 500 rattfyllerister avslöjades. 17 499 hade
druckit alkohol och 10 001 var påverkade av andra droger. Var går gränsen för
rattonykterhet?

1 Vid 0,5 promille alkohol i blodet
X Vid 0,2 promille alkohol i blodet
2 Vid 1,2 promille alkohol i blodet

7

En åttaårig pojke knivdödades i torsdags i Norrahammar utanför Jönköping. En
27-årig man är häktad som misstänkt för dådet. Den häktade mannen dömdes
år 2004 för mordbrand. Vilken påföljd fick mannen för mordbranden?

1 Elektronisk fotboja
X Fängelse
2 Rättspsykiatrisk vård

8

Brittisk polis anser att de två personer som troligen mördade Aleksander
Litvinenko kommer att klara sig undan åtal trots att bevisen är tillräckliga.
Litvinenko dog i London den 23 november 2006. Vad dog Litvinenko av?

1 Det radioaktiva ämnet polonium
X Hög elektrisk strömstyrka
2 Amalgam

9

EU-politiker vill lagstifta om censur och åldersgränser. Franco Frattini anser att
vissa datorspel ska totalförbjudas och att återförsäljare inte ska få sälja våldsskildrande spel till minderåriga. Vilket spel tänker Frattini på?

1 727 Professional
X Postal 2
2 Sim City 4

10

Forest Whitaker spelar Idi Amin i en film om Ugandas diktator under åtta år på
70-talet. Under Amins tid vid makten mördades tusentals ugandier. Vad heter
filmen?

1 The last king of Scotland
X 12:08 öster om Bukarest
2 The departed

11

Jazzmusikern Sonny Rollins och tonsättaren Steve Reich har fått ett pris.
Priset presenterades på Musikaliska akademien i Stockholm och det är Kung
Carl XVI Gustaf som delar ut priset. Vilket pris?

1 Nordiska Rådets musikpris
X STIM-stipendiet
2 Polar Music Prize

12

Kampen om vem som ska bli ordförande för UEFA är över. Svensken Lennart
Johansson förlorade valet i fredags med 27-23. Vem blir UEFA:s nya ledare?

1 Michel Platini
X Roger Federer
2 Alexander Semin
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Meddelande

Under vårterminen 2007 kommer Veckans Nyheter ut till alla
skolor veckorna: 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Påsklov vecka 15.
Rikstävlingen startar direkt och
pågår till fredagen den 8 juni.
För er som är osäkra på hur
Rikstävlingen går till finns det
en lathund i extrauppgiften för
vecka 3.
Version A.
1. I Polen (1). Se A1.
2. En tjyv (1). Det flyter iland en hel
del gods längs Devons stränder.
Plundrare hindrar räddningsarbetarna i sitt arbete med att förhindra en
miljökatastrof efter att fartyget MSC
Napoli strandat. Tusentals människor
har sökt sig till de stränder i sydvästra England som ligger närmast det
strandade fartyget, vars över 2 000
containrar med gods faller i vattnet
en efter en. Det sker trots lagar som
säger att fartygets gods tillhör ägarna
och trots kustbevakningens uppmaningar om att det är livsfarligt att
öppna de skadade containrarna som
kan innehålla farligt gods. Samtidigt
fortsätter försöken att pumpa olja ur
fartyget, vilket beräknas ta en hel
vecka. Hittills har 600 sjöfåglar skadats av oljeläckaget.
3. Minst 10 cm tjock (x). Isarna i
den södra halvan av Sverige är livsfarliga, varnar Svenska Livräddningssällskapet, som också avråder
alla från att gå ut på isen. Möjligen
kan de som är väldigt kunniga och
har rätt utrustning ge sig ut. Vattnet
under den tunna ishinnan är varmare
än vanligt och därför tar det längre tid
innan det fryser. Samtidigt som kylan
slog till föll mycket snö. Snötäcket
isolerar isen vilket ytterligare bidrar
till att nedfrysningen går långsammare. Den som ger sig ut ska ha isdubbar och en ispik att mäta isens tjocklek med. Kärnis bör vara 10 cm tjock.
4. Postal 2 (x).
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Den italienske EU-kommissionären
Franco Frattini anser att det finns en
viss koppling mellan det ökade våldet
i den yngre generationen och den
tilltagande spridningen av våldsamma datorspel. Men i Sverige är experterna avvaktande. Det finns ingen
grund för de slutsatserna anser kulturdepartementet. När Folkhälsoinstitutet 2005 gjorde en litteraturstudie
där de undersökte bland annat sambanden mellan datorspel och aggressivitet så kom de till samma slutsats: det finns ingen bra forskning
som visar att spelandet gör folk aggressiva. Men i Tyskland gör man en
annan bedömning. Efter våldsdåd i
tyska skolor, där unga våldsverkare
har visat sig ägna fritiden åt spel som
Counter---Strike, utpekas spelen som
en samhällsfara. Den tyska regeringen har nyss lagt fram ett förslag som
ska göra det olagligt att sälja spel
som innehåller grymt våld mot människor. 5. Gravitationen (x).
6. Vid 0,2 promille alkohol… (x).
Förra året avslöjades 27 500 rattfyllerister i landet. Det är 4 000 fler jämfört med 2005. Av de 27 500 personer som fastnade i polisens nykterhetskontroller och var påverkade
hade 17 499 druckit alkohol. Övriga
10 001 var påverkade av andra droger. Jämfört med 2005 stod de drogpåverkade förarna för den största
ökningen.
7. Utanför Jönköping (1).
8. Golvet rasade (2).
9. www.webbmatte.se (1).
10. Offside (x).
Version B.
1. Auschwitz i södra Polen (1).
Tysklands förbundskansler Angela
Merkel uppmanade i lördags alla
"modiga demokrater" att bekämpa
det högerextrema partiet NPD. I sitt
tal på minnesdagen för Förintelsens
offer under andra världskriget sade
förbundskansler Merkel att regeringen ska följa en regel om nolltolerans
gentemot de krafter som vill föra
landet tillbaka till nationalsocialismens dagar. Högerextremisterna är
på tydlig frammarsch i Tyskland och
är representerade i tre delstatsparlament.
2. Ökar och minskar (x). Arbetslös-

Bakgrundsmaterial

heten minskar och sysselsättningen
ökar. För åttonde månaden i rad ligger sysselsättningen på en högre nivå
än året innan. Det är i första hand
männen som får jobb, vilket antyder
att konjunkturen på arbetsmarknaden
kommer att fortsätta att vara stark
ännu en tid. När den privata sektorn
givit kommunerna skatteinkomster
brukar den offentliga sektorn också
börja anställa.
3. Gravitationen (x).
4. Från fartyget MSC… (1). Se A2.
5. Minst 10 cm tjock (x). Se A3.
6. Vid 0,2 promille… (x). Se A6.
7. Rättspsykiatrisk vård (2).
8. Det radioaktiva ämnet… (1). Brittisk polis anser att de två huvudmisstänkta för mordet kommer att klara sig
undan åtal trots att bevisen är tillräckliga. Polisen tror inte att Ryssland
utlämnar före detta KGB-agenten
Andrej Lugovoj och affärsmannen
Dmitrij Kovtun. Litvinenko dog i London den 23 november 2006 med stora
mängder av det radioaktiva ämnet
polonium 210 i kroppen. Tre veckor
tidigare drack han te med Lugovoj och
Kovtun på hotellet Millennium i London. Polisen tror att det radioaktiva
ämnet fanns i Litvinenkos tekopp.
9. Postal 2 (x).
10. The last king of Scotland (1).
11. Polar Music Prize (2). Juryns
motiveringar för årets pris är: Steve
Reich: "för att han på ett högst personligt sätt låtit omtagningen, kanontekniken och den minimala variationen av mönster växa ut till ett helt
universum av suggestiv musik med
omedelbar klanglig skönhet. Inspirerad av olika musikkulturer har han
överfört frågor kring tro, samhälle och
filosofi till en hypnotisk klang som
inspirerat musiker och upphovsmän
inom alla genrer." Sonny Rollins: "för
mer än 50 år som en av jazzens starkaste och mest personliga röster med
ett omisskännligt kraftfullt sound, oemotståndlig swing och personlig musikalisk humor. Sonny Rollins är i dag
fortfarande aktiv och den största kvarvarande mästaren från en av jazzens
främsta epoker."
12. Michel Platini (1).

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: 11x xxx 121x B: 1xx 1xx 21x 121

AUSTRALIEN
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Ta reda på fakta om Australien: landyta och befolkningens storlek.
Färglägg kartan så att du ser hur landytan ser ut: 0-200 meter över
havet (grön färg), 200-500 meter över havet (gul färg) och över 500
meter över havet (brun färg). Sätt ut floder, sjöar, städer, järnvägar och
vägar.

