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Den 7 juni är det val i Sverige. Det var bara 310 personer av 1 000 som kunde
svara rätt på frågan när nästa val hålls i Sverige. Över hälften sa att de inte är
intresserade av valet. Vad väljer vi svenskar den 7 juni 2009?

Statsminister Fredrik Reinfeldt har varit ute och rest. Han åkte bland annat till
den svenska förläggningen i Mazar-i-Sharif. Resan har hållits hemlig av
säkerhetsskäl. I dag finns 389 svenska soldater i det här landet. Vilket land?

Sveriges befolkning ökade under 2008 med 73 000 personer. Förra året dog
92 000 personer och 46 000 flyttade utomlands. 101 000 flyttade till Sverige
och 109 000 barn föddes. Hur många bodde i Sverige den 1 januari 2009?

De populäraste flicknamnen 2008 var: 2. Julia 3. Emma 4. Elsa och 5. Ella.
Pojknamn: 2. Oskar 3. Elias 4. William och 5. Hugo. Vilka var de mest populära
flick- och pojknamnen 2008?

Alla riksdagspartiers ungdomsförbund vill nu att det ska vara tillåtet att ladda
ner upphovsrättsskyddat material från Internet för enskilt bruk. Vilket av
följande är inte ett politiskt ungdomsförbund?

Landets statsminister Geir Haarde vill ha nyval till alltinget som är landets
riksdag. Han kommer också att sluta som statsminister. 76 procent av
invånarna säger att de inte stöder statsministern. De tycker inte att Haarde
gjorde sitt bästa under finanskrisen. Vilket land?

Den här vardagsgrejen klarar inte av en svensk vinter. Vissa modeller slutar till
och med att fungera när det inte ens är minusgrader. I de flesta fall slutar
batteriet att fungera. Vilken apparat tål inte kyla?

Många människor i Australien är rädda. Tre personer har anfallits och för några
veckor sedan dödades en snorklare som aldrig återfanns. Vad har angripit
människor i Australien?

50 kaskelotvalar har strandat på en ö utanför Tasmanien. Mass-strandningar
av valar sker i perioder. En teori är att djuren störs av fartygens ekolod och
tappar orienteringen. Var ligger Tasmanien?

1 Kommunfullmäktige
X EU-parlament (riksdag)
2 Riksdag
1 Thailand
X Israel
2 Afghanistan
1 925 600 personer
x 9 256 000 personer
2 92 256 000 personer
1 Karin/Bertil
X Lisa/Sven
2 Maja/Lukas
1

Moderata Ungdomsförbundet

X

Röda Korsets Ungdomsförbund

2

Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund

1 Färöarna
X Island
2 Grönland

1 Gatubelysningen
X Bilars centrallås
2 Mobiltelefoner
1 Vithaj
X Barracudor
2 Krokodiler
1 I Norra ishavet
X Norr om Australien
2 Söder om Australien
1 Lars Lagerbäck
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Han vann skidskyttets jaktstart över 12,5 km i Antholz med tiden 33.19,4. Eder
från Österrike kom tvåa och Svendsen från Norge kom trea. Vem vann?

X Johan Brolenius
2 Björn Ferry
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Islands statsminister Geir Haarde föreslår att nyval hålls den 9 maj. 76 procent
av islänningarna säger att de inte stöder regeringen. Endast 24,5 procent
stöder Haardes regering. Vilken uppfattning har kritikerna?

1
X
2

2

Homosexuella ska kunna ingå äktenskap från och med den 1 maj 2009
föreslår Moderaterna, Centern och Folkpartiet. Bestämmelserna i alla lagar
som angår makar ska göras könsneutrala. Ett parti har en annan uppfattning.
Vilket?

1 KD
X SD
2 S

3

Bara 31 procent av 1 000 personer som tillfrågats av TNS Gallup svarade rätt
på frågan om när nästa EU-val hålls. Över hälften sade att de är ointresserade
av valet. När är det val till Europaparlamentet?

1 Den 7 juni 2009
X Den 20 september 2009
2 Den 3 januari 2010

4

Etiopiens parlament har godkänt en lag som ska förhindra att utländskt bistånd
går till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Hur mycket fick Etiopien
i svenskt bistånd 2007?

1 300 000 000 kronor
X 30 000 000 kronor
2 3 000 000 kronor

5

Sveriges befolkning ökade 2008 med 73 000 personer till 9 256 000 invånare.
2008 avled 92 000 personer och 46 000 utvandrade. Till Sverige invandrade
101 000 personer och 109 000 barn föddes. Hur stor var Sveriges befolkning
den 1 januari 1809?

1 1 764 724 personer
X 4 114 141 personer
2 2 394 101 personer

6

Annika Eriksson från Göteborg hoppar av som en av Junilistans två partiledare
och lämnar partiet. Jag och min medordförande Sören Wibe har helt olika syn
på hur arbetet ska bedrivas, säger Annika Eriksson. Var medverkar Junilistan?

1
X
2

1

B

Island har en svår energikris
Haarde var passiv under finanskrisen
Regeringen har tagit emot mutor

Är inte med i något sammanhang
Sitter i EU-parlamentet
Sitter i riksdagen

Advokaten Stanislav Markelov och en journalist har mördats i Moskva. Markelov företrädde de
anhöriga till en tjetjensk flicka som rövades bort och mördades av ryska soldater i Tjetjenien år

7

2000. Flickans fall ledde till att en rysk officer dömdes för människorättsbrott. Journalisten arbetade
för tidningen Novaja Gazeta. Vilken känd journalist, som blev mördad 2006, arbetade också på

1 Tamara Press
X Anna Politkovskaja
2 Aleksandra Kollontaj

tidningen Novaja Gazeta?

Telekomföretaget Ericsson redovisar miljardvinster. Ytterligare 5 000 anställda,
varav 1 000 i Sverige, kommer att sägas upp. Enligt chefen för Ericsson måste
företaget spara pga den hårda konkurrensen, den fortsatta finansiella oron och
den tekniska utvecklingen. Vad heter chefen för Ericsson?

1 Leif Östling
X Leif Johansson
2 Carl-Henrik Svanberg

Alla riksdagspartiers ungdomsförbund vill nu att det ska vara tillåtet att ladda ner upphovsrätts-

fått sin upphovsrätt kränkt. Vilket av följande är inte ett riksdagspartis ungdomsförbund?

1 SDU
X MUF
2 SSU

10

50 kaskelotvalar har strandat på en ö utanför Tasmanien. Masstrandningar av
valar sker i perioder. En teori är att djuren störs av fartygens ekolod och tappar
orienteringen. Var ligger Tasmanien?

1 I Norra ishavet
X Norr om Australien
2 Söder om Australien

11

Elever i nian kan för första gången söka efter landets bästa gymnasier i en
databas. Det är en organisation som lagt in data om gymnasierna så att
eleverna kan jämföra hur de står sig mot riksgenomsnittet. Vilken organisation?

1
X
2

Han vann skidskyttets jaktstart över 12,5 km i Antholz med tiden 33.19,4. Eder
från Österrike kom tvåa och Svendsen från Norge kom trea. Vem vann?

1 Marcus Bergwall
X Johan Wissman
2 Björn Ferry
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skyddat material för enskilt bruk. Ipredlagen, som ska börja gälla 1 april, innebär att Internetleverantörer kan lämna ut personuppgifter på sina kunder till upphovsrättsägare som anser sig ha

Sveriges Elevråds Centralorganisation
Friskolornas Riksförbund
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
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Meddelande

Ni som får problem med eposten eller faxen glöm inte att
ni har användarnamn och lösenord för inloggning på vår
webbsida - där finns det aktuella Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2009 utkommer Veckans Nyheter
under följande veckor: 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23.
Rikstävlingen har startat och
pågår till fredagen den 5 juni
2009.
För er som är osäkra på hur
Rikstävlingen går till finns en
lathund som extramaterial i
vecka 4.
Rätt svar till Nöjesvärlden:
1. Mellan väggarna
2. Pojken i randig -pyjamas
3. Poker Face/Lady GaGa
4. Leda Melodifestivalen
5. Eugene McGuinness
6. GTA IV
7. Design och mode
8. Katja Timgren
9. Abba
10. Kitty Jutbring
Rätt svar till extrauppgiften
Väder och vind:
A2, B4, C25, D7, E8, F6, G11,
H18, I12, J10, K16, L9, M13,
N20, O15, P22, Q17, R5, S19,
T14, u24, V1, W23, X21 och
Y3.
Version A.
1. EU-parlament (riksdag) (x). Bara
31 procent av 1 000 personer som
tillfrågats av TNS Gallup svarade rätt
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på frågan om när nästa EU-val hålls.
Över hälften sade att de är ointresserade av valet. Övriga EU-medborgare
ser ekonomisk tillväxt och arbetslöshet som de viktigaste valfrågorna
men 65 proc av svenskarna prioriterar klimatfrågor.
2. Afghanistan (2). Statsminister
Fredrik Reinfeldt har varit i Afghanistan. Resan har hållits hemlig av
säkerhetsskäl. I dag finns 389 svenska soldater i norra Afghanistan. Antalet ska under året öka till 500. Reinfeldt anser att: Detta är den största
insats svenska skattebetalarna gör i
världen för en civilt och militärt samordnad insats av det här slaget. Det
är viktigt att på plats kunna se hur
resurser når fram och kommer till rätt
användning. Förhoppningsvis leder
det också till uppmärksamhet hemma
i Sverige om den stora betydelse det
har att vi möjliggör för flickor att gå i
skola i ett land och att vi på andra
sätt också finns till stöd för ett bättre
samhälle.
3. 9 256 000 personer (x).
4. Maja/Lukas (2).
5. Röda Korsets Ungdoms… (x).
6. Island (x). Islands statsminister
Geir Haarde föreslår att nyval hålls
den 9 maj. Han kommer även att
avgå när hans parti Självständighetspartiet har kongress. Haarde
uppfattas av många islänningar som
passiv och ansvarig för att finanskrisens verkningar inte åtgärdades
tidigare. Inget nordiskt land har drabbats hårdare av finanskrisen än Island. Enligt finansdepartementet
kommer BNP att sjunka med 9,6
procent under 2009. Inflationen beräknas till 13,1 procent i år. Arbetslösheten låg i december på 4,8 procent och väntas öka till 7,8 procent i
år och 8,6 procent nästa år. De isländska bankernas skulder och förpliktelser i utlandet var nio gånger
större än landets hela BNP. När krisen var som mest akut - i oktober i
fjol - tvingades staten överta storbankerna Glitnir, Landsbanki och
Kaupthing.
7. Mobiltelefoner (2).
8. Vithaj (1).
9. Söder om Australien (2).
10. Björn Ferry (2).

Bakgrundsmaterial

Version B.
1. Haarde var passiv… (x). Se A6.
2. KD (1). Homosexuella ska kunna
ingå äktenskap från och med den 1
maj i år, föreslår Moderaterna, Centern och Folkpartiet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
har meddelat att de är öppna för samarbete med de tre borgerliga partierna
om förslaget. Kristdemokraterna föreslår i sin motion en civilrättslig samlevnadsbalk, kallad giftermålsbalk.
Kärnan i förslaget är att begreppet
äktenskap utgår ur lagstiftningen och
att vigselrätten för religiösa samfund
upphör. I stället får par av både olika
och av samma kön rätt att gifta sig
genom registrering hos en myndighet.
Bland svenska kyrkans präster finns
ett starkt stöd för att överlåta vigseln
till myndigheterna. Av 1 722 präster
som svarat på enkäten svarade hälften att de ville att vigseln skulle frikopplas från kyrkan. 38 procent vill
det inte och 12 procent ville inte svara.
3. Den 7 juni 2009 (1). Se A1.
4. 300 000 000 kronor (1).
5. 2 394 101 personer (2).
6. Sitter i EU-parlamentet (x).
7. Anna Politkovskaja (x). Den ryske
advokaten Stanislav Markelov och en
journalist sköts ihjäl på en gata i
Moskva. Han företrädde de anhöriga
till en tjetjensk flicka som rövades
bort, våldtogs och mördades av ryska
soldater i Tjetjenien år 2000. Flickans
fall uppmärksammades över hela
världen vilket ledde till att ett högt
uppsatt ryskt befäl för första gången
dömdes för människorättsbrott under
kriget i Tjetjenien. I fredags frigavs
den dömde arméöversten Jurij Budanov långt innan han avtjänat sitt straff.
Benådningen har väckt stark kritik,
inte bara i Tjetjenien. Journalisten
uppges ha frilansat för tidningen Novaja Gazeta, där tidigare den kända
journalisten Anna Politkovskaja arbetade. Politkovskaja, som gjorde
många avslöjanden om ryska övergrepp i Tjetjenien, mördades 2006.
8. Carl-Henrik Svanberg (2).
9. SDU (1).
10. Söder om Australien (2).
11. Sveriges kommuner… (2).
12. Björn Ferry (2).

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: x2x 2xx 2122 B: x11 12x x21 222

Nöjesvärlden
www karinforlag se

1

Film. I filmen börjar en fransklärare arbeta i en klass i kommunal skola i Paris´
20:e arrondissement, en av stadens mest multietniska delar. Filmen är
nominerad inför Oscarsgalan i Los Angeles den 22 februari som Bästa icke
engelskspråkiga film. Vad heter filmen?

1 Paris-för vem
X De andras liv
2 Mellan väggarna

2

Film. Andra världskriget lider mot sitt slut, åttaåringen Bruno lever med sin
familj i Berlin. Hans far är officer och blir förflyttad till en ny post och hela
familjen måste flytta. De bor i en villa på landet. Det enda intressanta i
närheten är den stora konstiga bondgården som syns från hans
sovrumsfönster. Vad heter filmen?

1 Benjamin Buttons otroliga liv
X Pojken i randig pyjamas
2 Baltic Storm

Musik. Texten ser ut så här:

3

I wanna hold em’ like they do in Texas Plays - Fold em’ let em’

hit me raise it baby stay with me (I love it) - Luck and intuition play the cards with Spades to start And after he’s been hooked I’ll play the one that’s on his heart - Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-eohh-oh-oh - Vad

heter låten och vem sjunger?

1 If I Were A Boy/Beyoncé
X If u seek amy/Britney Spears
2 Poker Face/Lady GaGa

4

Musik. Petra Mede har fått ett uppdrag av SVT. Kristian Luuk är en av dem
som tidigare har haft det här uppdraget. Vad vill SVT att Petra Mede ska göra?

1 Leda Musikministeriet
X Leda Melodifestivalen
2 Leda Go'kväll

5

Musik. Han föddes i London 1986 av nordirländska föräldrar. Flyttade som 17åring till Liverpool för att studera konst. Här arbetade han för indiebolaget
Dominos förlag. 2007 kom första singeln ut och samma år ett minialbum. Vem
är han?

1 Malcolm McLaren
X Eugene McGuinness
2 Stuart Leslie Goddard

6

Spel. Rockstar är färdiga med sitt största och mest påkostade spel någonsin.
En av huvudpersonerna Niko Bellics Niko har åkt till Liberty City från sitt
hemland någonstans i Östeuropa. Han lockas av kusinen Roman, som målat
upp en bild av Liberty City som det förlovade landet. Vad heter spelet?

1 Bortom ridån V
X Den siste mohikanen
2 GTA IV

7

Personer: Vad har de här personerna gemensamt: Nina Ricci, Camilla Thulin,
Gudrun Sjödén, Vivenne Westwood, Stella McCartney, Donatella Versace,
Donna Karen och Nina Ricci?

1 Har varit gifta med en Beatle
X Design och mode
2 Leder pratshower i TV

8

Böcker. Det bästa som kan hända mig är ingenting. Den som tänker så är
Julia, huvudperson i författarens nya roman Ingenting har hänt . Hon flyttar
med sina föräldrar och sin lillebror till Norrland. En dag kommer en ny tjej till
skolan, en flicka som hon förälskar sig i. Vem har skrivit boken?

1 Katja Timgren
X Ewa Rudling
2 Victoria Benedictsson

9

Musikgala: Det verkar som om alla generationer gillar musiken. På Rockbjörnengalan fick musikgruppen det allra första lifetime achievement-priset för
att ha influerat det svenska musiklivet under de senaste 30 åren. Vilken
musikgrupp?

1 Abba
X Ainbusk Singers
2 Arvingarna

10

Skvaller. Under en repetition av Let's Dance blev hon jätteledsen och började
gråta. ”Jag kände att jag inte kommer att klara av det här”, sa hon till
journalister i närheten. Hon har skapat sig erfarenheter genom dokusåpan Big
brother och medverkan i Fångarna på fortet. Vem är hon?

1 Anna Book
X Amelia Adamo
2 Kitty Jutbring

Väder och vind
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Försök att para ihop rätt ord med rätt förklaring.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Anemometer
Aneroidbarometer
Corioliskraft
Fahrenheit
Hydrologi
Landbris
Meteorologi
Ozon
Regnskugga
Scirocco
Sjöbris
Sommarmonsun
Temperatur
Troposfär
Underkylt regn
Vindhastighet
Vintermonsun
Växthuseffekt
Växthusgaser
Celsius
Dimma
Front
Föhn
Hagel
Heliograf

A

Instrument som mäter vindhastighet.

B

Mäter lufttryck. Den består av en serie nästa lufttomma
metalldosor som trycks samman av lufttrycket.

C

Jordrotationens påverkan på ett föremål som rör sig i förhållande
till jordytan.

D

Temperaturskala efter en tysk fysiker (1686-1736).

E

Läran om vattenförhållandena på jorden.

F

Vind som blåser från land ut mot havet.

G

Läran om atmosfärens strömning och fysikaliska egenskaper, om
vädret och dess växlingar och om klimatet.

H

En syreförening som består av tre stycken syreatomer och finns
bl.a. i stratosfären och reflekterar bort mycket av det ultravioletta
solljuset.

I

Nederbördsfattigt område på läsidan av ett berg.

J

Varm torr vind från Nordafrika in mot södra Europa.

K

Vind från sjön eller havet speciellt under våren och försommaren
då det kan bli stor temperaturskillnad mellan hav och land.

L

Varm och fuktig vind som ger stora nederbördsmängder i södra
Asien.

M

Ett mått på molekylernas rörelse. Vid absoluta nollpunkten 0 K är
molekylerna stilla.

N

Atmosfärens lägsta skikt närmast jordytan, 0 - 15 km höjd.

O

Droppar som är kallare än 0 grader C och ändå inte frusit till is.
Fryser då de träffar ett fast och kallt föremål.

P

Mäts i m/s, knop eller km/tim.

Q

Kalla nordvindar från det inre av Asien.

R

En uppvärmning som beror på vissa gasers förmåga att absorbera
värme.

S

De viktigaste är koldioxid, vattenånga, metan, ozon och freoner.

T

Temperaturskala efter en svensk fysiker (1701-1744).

U

Horisontell sikt mellan 0 och 1000 meter p.g.a. små vattendroppar i
luften.

V

Väderzon där kall och varm luft möts.

W

Varm vind på läsidan av ett berg. Uppvärms genom att luften
sjunker efter att ha avgett sin fukt.

X

Nederbörd i form av is från bymoln, ofta i samband med åska.

Y

Ett instrument som registrerar den direkta solstrålningen,
solskenstiden.

