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A

Det norska Herculesplanet har nu hittats. Planet har troligen flugit in i en bergvägg och exploderat. En lavin utlöstes vid kraschen. De fem personerna
ombord var på väg från norska Evenes till Kiruna. Samtliga ombord har troligen
dött. Var störtade planet?

1 i Sognefjorden

6 vuxna och 22 barn dog i en bussolycka. Barnen var från Nederländerna och
Belgien. Bussen körde i en motorvägstunnel. Av någon anledning slog bussen
in i högra sidan av vägbanan och körde sedan in en betongvägg i slutet av en
parkeringsficka. Var skedde olyckan?

1 i Turkiet

Sifo mäter vilka partier människor skulle rösta på om det var val i dag. Det här
är den senaste mätningen: det största partiet i den borgerliga gruppen har
förlorat röster och det största partiet i den rödgröna gruppen har vunnit röster.
Vilket parti har förlorat mest röster och vilket parti har vunnit mest röster?

1

Socialdemokraterna/Moderaterna

X

Moderaterna/Socialdemokraterna

2

Folkpartiet/Miljöpartiet

Antalet fattiga barn i Sverige ökade år 2009 med 28 000 säger Rädda Barnen.
Statsminister Fredrik Reinfeldt och Carin Jämtin från socialdemokraterna har
samma förslag till förbättringar. Vilket förslag?

Loreen ska tävla i Eurovision Song Contest i Azerbajdzjan. Tävlingen når en
publik på 125 miljoner tittare. Men landet får kritik för brist på mänskliga rättigheter. Nu finns det tecken på en internationell bojkott av tävlingen. Vem är det
som styr Azerbajdzjan?

En skådespelare och hans far greps av polisen vid Sudans ambassad i
Washington i USA. De protesterade mot det våld som regeringen i Sudan
utsätter landets oskyldiga män, kvinnor och barn för. Vilken skådespelare?

För 30 år sedan utkämpade Argentina och Storbritannien ett krig om de här
öarna. Argentina förlorade kriget. Argentina säger fortfarande att öarna i
Sydatlanten är deras. Vilka öar?

En trädkrypare blev första fågel när årets ringmärkningssäsong började vid
Ottenby fågelstation. På en säsong ringmärks cirka 20 000 fåglar. Fåglarna
fångas i slöjnät eller fällor med nätstrutar. De artbestäms, vägs och mäts och
får en ring om benet innan de släpps igen. Var ligger Ottenby fågelstation?

Tid och plats är 1930-talets Paris. En föräldralös pojke, sonen till en urmakare,
bor i hemlighet på en tågstation och sköter om stationens klockor och urverk.
Han tjuvar och hankar sig fram i livet. Vad heter filmen?

En karriär är avslutad. Anja Pärson har bland annat 42 världscupssegrar, 1
OS-guld och 7 VM-guld. I hennes sista åk i super-G-tävlingen i Schladming
kom hon på åttonde plats. Vad gjorde Anja Pärson som avslutning?

X i Kebnekaise
2 utanför Stavanger

X i Schweiz
2 i Österrike

1 minska skatten
X öka barnbidraget
2 att fler får arbete

1 en president
X en kung
2 präster

1 Tom Cruise
X George Clooney
2 Brad Pitt
1 Falklandsöarna
X Fijiöarna
2 Samoaöarna

1 i Haparanda
X i Strömstad
2 på Öland

1 Happy Feet
X John Carter
2 Hugo Cabret
1 hon gjorde sälen
X hon gjorde en pudel
2 hon gjorde en kovändning
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Sifos väljarbarometer för mars innehåller stora förändringar: S: 33,7 % (+4,5) V: 6,1 % (-0,6) MP:

1

2

vilket parti har väljarstömmen gått?

1 från S till M
X från M till S
2 från FP till S

28 personer, varav 22 barn, omkom i en bussolycka. Barnen var från Nederländerna och Belgien. Bussen körde i en motorvägstunnel. Av okänd anledning
slog bussen in i högra sidan av vägbanan och körde sedan in en betongvägg i
slutet av en parkeringsficka. Var skedde olyckan?

1 i Österrike
X i Schweiz
2 i Italien

10,3 % (-0,2) M: 28,7 % (-4,2) C: 4,9 % (-0,2) FP: 5,9 % (-0,6) KD: 3,5 % (-0,3) SD: 5,2 % (+0,5)
Övr: 1,7 % (+0,9) Blocken Rödgröna: 50,1 % Alliansen: 43,0 %. I huvudsak från vilket parti och till

Kiruna. Samtliga ombord har troligen omkommit. Var störtade planet?

1 straxt norr om Treriksröset
X i Kebnekaisemassivet
2 10 km väster om Lofoten

En majoritet i riksdagen vill utreda så kallat surrogatmödraskap i Sverige.
Socialminister Göran Hägglund säger nej till förslaget. Han vill inte se en
lagstiftning som kan innebära exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta
kvinnor. Två partier i riksdagen säger nej till surrogatmödraskap. Vilka?

1 KD och V
X MP och FP
2 C och KD

Det norska Herculesplanet har nu hittats. Planet har troligen flugit in i en bergvägg och exploderat.

3

4

En lavin utlöstes vid kraschen. De fem personerna ombord var på väg från norska Evenes till

och partisekreterare (S) Carin Jämtin har samma förslag till förbättringar. Vilket förslag?

1
X
2

I Sverige finns inte något förbud mot att fotografera eller filma en person, ens i
smyg. Regeringen vill ha en lag som förbjuder smygfotografering, där speciellt
unga kvinnor utsätts för att smygfotade bilder läggs upp på nätet. Ett förslag
om förbud för smygfotografering har kritiseras. Av vem?

1 lagrådet
X Canon
2 Facebook

Antalet fattiga barn i Sverige ökade 2009 med 28 000 enligt Rädda Barnen. Statsminister Fredrik

5

6

Reinfeldt anser inte att det finns en vidgad klyfta mellan fattiga och rika barnfamiljer. Både Reinfeldt

Loreen ska tävla i Eurovision Song Contest som avgörs i Azerbajdzjan. Tävlingen når en publik på

7

125 miljoner tittare. Men landet har en regim som kritiseras för brist på mänskliga rättigheter och nu
finns tecken på en internationell bojkott av tävlingen. Vilket statsskick har Azerbajdzjan?

9

10

12

öka barnbidraget
att fler måste komma i arbete

1 republik
X monarki
2 teokrati

bör skötas internt inom gruppen. Vilken religiös grupp?

Den årligen återkommande undersökningen om hur studenter ser på olika
arbetsgivare har nu kommit. Civilingenjörer: 1 Google 2 IKEA 3 Ericsson.
Civilekonomer: 1 IKEA 2 Google 3 Hennes & Mauritz. Jurister: 2 EUkommissionen 3 Domstolsväsendet. Var vill blivande jurister helst jobba?

1 på försäkringsbolag
X i Utrikesdepartementet
2 som kommunjurist

En amerikansk investmentbank är i en våldsam kris. Man bestämmer sig för att
rädda sitt eget skinn. Filmen beskriver ett tillstånd där bollandet med pengar
och värdepapper närmar sig en rent fiktiv värld. Vad heter filmen?

1 This must be the place
X Descendants
2 Margin Call

amerikanska finansinspektionen. 85 procent av offren har undertecknat ett upprop för att ärendet

syssla som vårdare av klockorna. Regissören gjorde en gång i tiden Taxi driver. Vem är han?

1 John Ford
X Martin Scorsese
2 Blake Edwards

En karriär är avslutad. Anja Pärson har bland annat 42 världscupssegrar, 1
OS-guld och 7 VM-guld. I hennes sista åk i super-G-tävlingen i Schladming
kom hon på åttonde plats. Vad gjorde Anja Pärson som avslutning?

1 hon gjorde sälen
X hon gjorde en pudel
2 hon gjorde en kovändning

Filmen Hugo Cabret. Filmens Hugo (Asa Butterfield) är en föräldralös pojke som bor i innanmätet

11

öka antalet soppkök i storstäderna

1 Jehovas vittnen
X Mormonkykan
2 Amish

Monroe Beachy står åtalad för att ha försnillat 16 miljoner dollar från en religiös grupp i USA enligt

8

B

till en stor tågstation i Paris. Mycket utrymme finns bakom väggarna, där han tagit över sin farbrors
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Meddelande
Under vårterminen 2012 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov under vecka 15.
Rikstävlingen startade måndagen
den 16 januari 2012 och pågår till
fredagen den 8 juni 2012. För er som
är osäkra på hur Rikstävlingen går till
fanns en lathund som extramaterial
måndagen den 16 januari.
Ni som får problem med e-posten
eller faxen glöm inte att ni har fått
användarnamn och lösenord för inloggning på vår webbsida. På webbsidan finns alltid det aktuella numret
av Veckans Nyheter.

Rätt svar till Vetenskapens
värld:
1. ungefär som jorden
2. ett halvt kilo
3. neutriner
4. Pangea
5. finska
6. Uran-235
7. i Stilla havet
8. kol
Version A.
1. i Kebnekaise (x). Vädret var kanske inte alls så dåligt för det kraschade Herculesplanet som man
först påstått. Troligen flögs det utan
autopilot i så kallad taktisk flygning
på låg höjd. Taktisk flygning betyder
att man flyger på låg höjd, längs
landskapets konturer och med hjälp
av visuella referenser. Då är instrumenten som ser till att planet befinner sig på rätt höjd urkopplade. Reglerna för att flyga taktiskt är att det
bör vara ett visst antal kilometers sikt
och ett visst avstånd till moln. Och
om piloten exempelvis kommer in i
en dal måste han veta att han kan
flyga ut från den. Om man hade flugit
med hjälp av instrumenten, som automatiskt justerar höjden, hade
olyckan kanske inte hänt.
2. i Schweiz (x).
3. Moderaterna/Social… (x).
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4. att fler får arbete (2).
5. en president (1).
6. George Clooney (x).
7. Falklandsöarna (1). Argentina
vidhåller suveränitet över Falklandsöarna - Malvinerna som ögruppen i
Sydatlanten heter i spanskspråkiga
länder. Senaten i Buenos Aires har
antagit Ushuaia-deklarationen som
slår fast att öarna tillhör Argentina.
För 30 år sedan utkämpade Argentina och Storbritannien ett krig om
öarna, ett krig som kostade båda
länderna hundratals människoliv och
som Argentina förlorade. Konflikten
blossade åter upp när britterna 2010
tillät oljeborrning till havs runt öarna.
8. på Öland (2). Ringmärkningen på
Ottenby pågår från den 15 mars till
den 15 november och på en säsong
brukar man hinna med cirka 20 000
fåglar. Första ringmärkningen av
fåglar skedde i Danmark på 1800talet. Syftet var då att få reda på vart
fåglarna flyttar, hur gamla de blir och
om de återvänder till samma platser
år efter år. Genom årliga ringmärkningar får man också reda på om en
fågelart ökar eller minskar. Ottenby
fågelstation startades 1946 och sedan 1972 görs ringmärkningen standardiserat på samma sätt, på samma
ställen och under samma tid, år efter
år.
9. Hugo Cabret (2).
10. hon gjorde sälen (1).
Version B.
1. från M till S (x).
2. i Schweiz (x).
3. i Kebnekaisemassivet (x).
4. KD och V (1).
5. att fler måste komma… (2).
Statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter siffrorna i Rädda Barnens
rapport. 2009 krympte svensk ekonomi med över fem procent av BNP.
Det gör att jobb går förlorade, vilket
påverkar den ekonomiska ställningen
också hos barnfamiljer, säger Reinfeldt. Reinfeldt påpekar att regeringen vidtagit flera åtgärder sedan dess
och att dessa inte beaktats i rapporten.
Bland annat har vi höjt barndelen i
bostadsbidraget och flerbarnstilläggen. Andra mätningar visar att Sverige och andra nordiska länder har de

Bakgrundsmaterial

minsta inkomstskillnaderna i den utvecklade världen. En bred standardförbättring har skett i Sverige, allra
tydligast för de som arbetar, men
också för andra grupper, säger han.
Det är oacceptabelt att så många
barn lever i ekonomisk utsatthet och
särskilt oroande är att så många barn
med utländsk bakgrund gör det, anser
FP. Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att utvecklingen med fler fattiga barn är ovärdig
Sverige. För att bryta trenden måste
fler komma i arbete. Vi har en arbetslöshet i Sverige som ökar, framför allt
har vi en långtidsarbetslöshet som
ökar. Det är regeringens misslyckande, man har inte lyckats skapa tillräckligt många jobb och inte lyckats se till
att det finns utbildning som gör att folk
kan ta de jobb som kommer, säger
Jämtin.
6. lagrådet (1). Regeringens förslag
om förbud för smygfotografering kritiseras nu av Lagrådet. I Sverige finns
inte något förbud mot att fotografera
eller filma en person, ens i smyg.
Regeringen vill få en lag som kommer
åt problemet med smygfotografering,
där speciellt unga kvinnor utsätts för
smygfotade bilder som läggs upp på
nätet. I början av mars lämnades ett
nytt lagförslag om förbud för kränkande fotografering in till Lagrådet. I ett
yttrande kritiserar nu Lagrådet förslaget för att vara alltför generellt. Det
nya förslaget vill förbjuda så kallad
kränkande fotografering vilket definieras "som en illasinnad handling mot
en individ i en utsatt situation". Formuleringen av förslaget räcker inte för att
föreslå generella förbud som kan hota
yttrandefriheten, anser Lagrådet. Lagförslaget har mötts av kraftig kritik från
journalistorganisationer och pressfotografer som ansåg att de hindrades i
sitt arbete. Det är något som Lagrådet
håller med om i sitt yttrande. Lagrådet
anser att lagförslaget är utformat så
att både informationsfriheten och yttrandefriheten kan inskränkas.
7. republik (1).
8. Amish (2).
9. i Utrikesdepartementet (x).
10. Margin Call (2).
11. Martin Scorsese (x).
12. hon gjorde sälen (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: xxx 21x 1221 B: xxx 121 12x 2x1
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I månader har nu planeterna Venus och Jupiter närmat sig varandra. Åtminstone ser det härifrån

1

jorden ut som om de närmar sig varandra. Den 5-6 juni får vi se Venus bjuda på ett mer ovanligt
skådespel. Då kommer Venus att färdas framför solen, och täcka en del av solens ljus. En
Venusförmörkelse. Det händer bara två gånger per århundrade på jorden. Hur stor är Venus?

1 tio gånger så stor som jorden
X mycket mindre än jorden
2 ungefär som jorden

En ny stor studie visar att rött kött kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Indelningen i rött och vitt kött: rött avser nöt, gris, får, rådjur, älg osv. Kyckling, kalkon och annan

2

fågel betraktas som vitt kött. Fisk räknas aldrig som rött kött. Att köttet betraktas som rött har alltså
inte någonting att göra med om det är tillagat eller ej, utan bara om vilket djur köttet kommer från.

1 helst inget alls
X ett halvt kilo
2 ett kilo

Hur mycket rött kött kan man äta i veckan?

Fysikerna som driver partikelacceleratorn i Schweiziska Cern hade förmodligen fel när de trodde
sig ha visat att Einsteins teori om ljusets hastighet inte stämde. I stället hade de missat att trycka

3

fast alla kablar. Det handlar om en fiberoptisk kabel. Det är alltså ett glapp i denna kabel som man
nu tror ligger bakom mätresultatet där de här partiklarna ska ha färdats snabbare än ljuset. Vilka

1 neutriner
X neutroner
2 elektroner

partiklar?

Karibien och Nordatlanten försvinner när Amerika och Eurasien kolliderar. Det är de senaste rönen
om hur kontinentaldriften kommer påverka jorden de kommande 200 miljoner åren. Amasia, en

4

sammanslagning av Amerika och Eurasien, är vad forskarna kallar den nya superkontinenten.
Superkontinenter är i sig ingen nyhet i geofysikens värld. Vilken är den senaste superkontinenten,

1 Litorina
X Baltiska landet
2 Pangea

som bildades för 250 miljoner år sedan för att sedan brytas upp till det vi ser på jorden idag?

En tänkbar lösning på problemet med könsneutrala pronomen är att uppfinna eller låna in ett nytt

5

ord. Ett förslag är att ordet hen ska användas istället för hon/han i svenskan. Ett annat förslag
innebär att ordet hen används i subjektsform precis som hon/han och henom i objektsform precis
som henne/honom. Ordet hen har troligen inspirerats från det här språkets hän. Vilket språk?

1 finska
X norska
2 isländska

Ett år efter katastrofen i Japan har temperaturen i kraftverkets tre havererade reaktorer hamnat
under 100 grader C. Enligt beräkningar anses bränslet i kraftverkets reaktor 1 drabbats av en total

6

härdsmälta, medan en tredjedel av bränslet reaktor 2 och 3 smält. Man tror att delar av det smälta
bränslet bränt igenom reaktortankarna och ligger på botten av reaktorinneslutningen. Enligt
tidsplanen kommer det att ta upp till 25 år att ta hand om det smälta och skadade bränslet i de tre

1 Bor
X Beryllium
2 Uran-235

havererade reaktorerna. Vilken är den vanligaste typen av kärnbränsle?

Den lilla önationen Kiribati planerar att flytta hela befolkningen till Fiji, omkring 200 mil därifrån, på
grund av att havsnivåerna stiger. Om Kiribati evakueras blir det första gången som klimatförändringarna tvingar ett helt lands invånare att flytta. Landet ligger högst en eller ett par meter

7

ovanför havsytenivån. Redan vid 40 centimeters höjning av vattennivån fram till år 2100 kan få

1 i Atlanten
X i Stilla havet

förödande effekter. Kiribatis president vill köpa 20 kvadratkilometer mark på en av de högre
belägna Fijiöarna. Dit tänker han sig att landets 113 000 invånare skulle kunna flytta. Var ligger

2 i Indiska oceanen

Kiribati?

I dagarna startar den första tillverkningen av grafen i Sverige, och i Europa. Det är ett forskarlag
från Linköpings universitet som är först med att tillverka det nobelprisbelönta materialet i större

8

skala. Grafen består av ett enda lager, som hänger ihop, som i ett supertunt hönsnät, och därför

1 kisel
X kvarts

osynligt. Samtidigt är det starkt som stål och leder ström bättre än kisel, och är därför mycket
lovande för framtiden. Vad består grafen av?

2 kol

