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ETT LAND I EUROPA
1. Bayern München är bäst i Europa. Vilken sport?
2. Vad heter landet i Europa som har 80 miljoner invånare?
3. Vilket tyskt bilmärke är en av världens mest sålda?
4. Vad heter Tysklans förbundskansler (statsminister)?
5. Vad heter Tysklands största stad?
6. Vad heter bergskedjan i södra Tyskland?
7. Tysklands största ö ligger i norra delen av landet. Vad heter ön?
8. Alla som har varit i Berlin har sett detta monument. Vad kallas det?
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I vilka länder i världen är människorna mest nöjda med sina liv? Svar: 2. Sverige 3. Kanada
4. Norge. I Sverige är det många som har arbete och gått ut gymnasiet. Sverige har också bra luft
och vi är nöjda med vår vattenkvalitet. Svenskarna känner gemenskap och har många människor
som man kan lita på. Vilket land kommer etta på listan?

A

1 Australien
X Spanien
2 Grekland
1 trettioåriga kriget slutade den 6 juni 1648

2

Den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Före 1983 kallades dagen för Svenska
flaggans dag och sedan nationaldag. Varför är den 6 juni nationaldag?

X Gustav Vasa blev kung den 6 juni 1523
2 Alfred Nobel föddes den 6 juni 1833
1 Syrien

3

Sveriges regering och Socialdemokraterna vill att svenska soldater ska vara
med i en fredsoperation för FN. Till vilket land vill regeringen skicka soldater?

X Mali
2 Irak

4

5

Premiärminister Tayyip Erdoğan vill att det ska bli slut på demonstrationerna i
landet. Invånare i landet tycker att regeringen har en politik som kränker
medborgarnas personliga frihet. Vilket land?

Antalet förfalskade frimärken har ökat. Posten tror att det finns ett par hundra
tusen falska frimärken ute på marknaden just nu. Vilket är världens och
Sveriges mest värdefulla frimärke?

1 Serbien
X Albanien
2 Turkiet
1 Posthuset från 1903
X Liggande lejon från 1862
2 Tre skilling banco, gul från 1855
1 en mammut

6

Ryska forskare har nyligen hittat ett urtida djur som har väckt stor sensation.
Vilket är djuret?

X en dront
2 en Tyrannosaurus rex

7

8

9

10

Floder har ringlat fram på planetens yta. Bilder på rundade stenar är bevis på
att strömt vatten en gång i tiden har funnits på den röda planeten. Upptäckten
gjordes av den amerikanska rymdstyrelsen. Vilken planet?

Världens högsta berg har fascinerat människor i alla tider. Det är nu 60 år
sedan nyzeeländska bergsbestigaren Edmund Hillary och nepalesiska sherpan
Tenzing Norgay nådde toppen. Vilken bergstopp?

Beyoncé har besökt Globen i Stockholm. Hon har tagit emot 17 Grammys, haft
ett stort antal listettor och närmar sig 200 miljoner sålda skivor. I vilken grupp
medverkade Beyoncé tidigare?

Det svenska damlandslaget i fotboll vann matchen mot Norge med 2-1. Pia
Sundhage är nöjd med laget. Sverige har nu två matcher kvar inför EM:
Brasilien den 19 juni och England den 4 juli. Vem är Pia Sundhage?

1 Neptunus
X Merkurius
2 Mars
1 Mount Everest
X Mount McKinley
2 Kilimanjaro
1 The Manhattan Transfer
X Destiny’s Child
2 The Swingle Singers
1 back
X målvakt
2 förbundskapten

Huvudstäder i Europa

vecka 23, 2013

Vi ska göra en resa mellan huvudstäder i Europa. Försök att lista ut vilka städer
vi besöker under vår resa. Rita in på kartan hur vi åker.
Vi startar i Malmö. Vi åker bil över Öresund och kommer till_____________. Vi tar en
båt och åker på Kattegatt och Skagerrak nästan norrut. Efter en lång vik kommer vi
till____________. Från den här staden flyger vi rakt österut. Vi passerar Mälaren och
kommer till___________________. Nu blir det båt igen. Färden går genom en
skärgård och in i Finska viken till ___________________. Det blir många båtturer. Nu
går färden rakt över Finska viken till_____________. Sedan ska vi flyga genom tre
länder som tillsammans kallas Baltikum. Vi flyger söderut.
Vi landar i Lettlands huvudstad som heter
________________.
Därefter flyger vi till Litauens huvudstad som
ligger långt österut nästan vid gränsen till
Vitryssland ______________. Färden går
vidare till den stora staden som ligger vid
floden Wisla ______________________.
Vi övernattar i den polska huvudstaden
och fortsätter sedan till Tysklands
huvudstad________. Från Tysklands
huvudstad flyger vi tillbaka till Malmö och
vår resa är avslutad.
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1

Världens lyckligaste länder: 2. Sverige 3. Kanada 4. Norge 5. Schweiz 6. USA och 7. Danmark.
74 procent av svenskar mellan 15-64 år har ett arbete. Genomsnittet i OECD ligger på 66 procent.
87 procent av alla vuxna mellan 25-64 år har gått ut gymnasiet, snittet ligger på 74 procent.
Sverige har också bättre luft och vi är mer nöjda med vår vattenkvalitet än snittet. Svenskarna
känner gemenskap och har fler personer som de kan lita på jämfört med genomsnittet i OECD. Vi
har också högt förtroende för vår regering. Vilket land ligger etta på listan?

1 Australien
X Finland
2 Luxemburg

2

Antalet förfalskade frimärken har ökat kraftigt. Posten tror att det finns ett par
hundra tusen falska frimärken i omlopp ute på marknaden just nu. Vilket är
världens och Sveriges mest värdefulla frimärke?

1 Posthuset från 1903
X Liggande lejon från 1862
2 Tre skilling banco, gul från 1855

3

Den nya BNP-siffran placerar åter Sverige i topp bland EU-länderna. Den
svenska BNP-tillväxten på 1,7 procent kan jämföras med EU-snittet på minus
0,7 procent. Bland de 17 euroländerna ligger snittet på minus 1,0 procent,
enligt Eurostat. Vad, bland annat, har höjt vårt BNP?

1 ökad arbetslöshet
X hushållens konsumtion
2 nedrustning av försvaret

4

Efter oroligheterna i Stockholm har polisen identifierat ett 20-tal unga män, som nu är misstänkta
för brott. Polisens uppgift är att skydda allmänheten och få stopp på upploppet samt gripa de som
är skyldiga. Vilket brott är de flesta misstänkta för?

1 våldsamt upplopp
X våld mot tjänsteman
2 narkotikabrott

5

Regeringen inför nu en allmän godkändgräns på högskoleprovet. Det är så lätt att komma in på
den här utbildningen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna. Höstterminen 2012 kom 123 personer in med resultatet 0,1. Maxpoäng är 2,0. Vilken utbildning?

1 tandläkarutbildningen
X lärarutbildningen
2 psykologiutbildningen

6

Afrikanska Unionen anser att domstolen bedriver rasistisk häxjakt. Vi är bekymrade över att 99
procent av de efterlysta är afrikaner, säger Etiopiens premiärminister. Alla sju öppna fall, där
ledare anklagas för folkmord, krigsbrott eller brott mot mänskligheten, gäller afrikanska ledare och
de är anmälda till domstolen av andra afrikanska ledare. Vilken domstol gäller det?

1 FN-domstolen
X Internationella brottmålsdomstolen
2 EU-domstolen

7

Den 29 maj var det Veterandagen, en nationell högtidsdag för de 100 000
svenskar som gjort utlandstjänst i olika konfliktområden. Ett nytt monument har
placerats på Djurgården i Stockholm. Var har svenska FN-soldater varit?

1 i Estland
X på Cypern
2 i Panama

8

Den första juli träder en lag i kraft som innebär att det blir förbjudet att fotografera eller filma någon i hemlighet. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år.
Vem har stiftat lagen?

1 regeringen
X Rikspolisstyrelsen
2 riksdagen

9

För många är sommarjobben viktiga. Se till att du får ett skriftligt anställningsavtal där det framgår
vad du ska jobba med, hur mycket, under hur lång tid och om det är heltid eller deltid. Lönen ska
också framgå samt be att du får ett arbetsintyg. Vem kan hjälpa till med detta?

1 ISBN, PO och SCB
X JO, FRA och SJ
2 LO, TCO och SACO

10

Världens högsta berg har fascinerat människor i alla tider. Det är nu 60 år
sedan nyzeeländska bergsbestigaren Edmund Hillary och nepalesiska sherpan
Tenzing Norgay nådde toppen. Vilken bergstopp?

1 Mount Everest
X Mount McKinley
2 Kilimanjaro

11

Vilken film fick Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes? Regissören heter
Abdellatif Kechiche.

1 Dancer in the Dark
X Pianisten
2 La vie d’Adèle

12

Beyoncé har besökt Globen i Stockholm. Hon har tagit emot 17 Grammys, haft
ett stort antal listettor och närmar sig 200 miljoner sålda skivor. I vilken grupp
medverkade Beyoncé tidigare?

1 The Manhattan Transfer
X Destiny’s Child
2 The Swingle Singers

Bokvärlden
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1

Boken är skriven av Joyce Carol Oates. En tjejligas bekännelser. Det är 1950talets USA. En grupp 13-åriga tjejer i en mindre stad startar en tjejliga för att slå
tillbaka mot fattigdomen de omges av, och hämnas orättvisor och
förödmjukelser de utsätts för. Vad heter boken?

1 Änglarnas kamp
X Nemesis
2 Foxfire

2

Klassiker. En förlorad värld från 1945. De två världskrigen för-ändrade allt
som den engelska överklassen värderade och höll kärt. Handlingen kretsar
kring kapten Charles Ryder som under andra världskriget återvänder som
officer till det magnifika engelska godset Brideshead, där han tillbringade
mycket tid i sin ungdom. Vem är författaren?

1 Evelyn Waugh
X William Golding
2 Joseph Conrad

3

Bok av Johanna Holmström. Leila är femton år. Osynlig i skolan, läser om
kändisar, hänger på stan. Hennes bästa vän Linda är vitblonderad av väteperoxid och älskar Britney Spears. Hennes mamma Sarah är finlandssvensk,
jobbar på resebyrå och har konverterat till islam. Vad heter boken?

1 Asfaltsänglar
X Du går inte ensam
2 Gul utanpå

4

Klassiker. Den gamle och havet från 1952. Boken var en bidrag-ande orsak
till att han fick nobelpriset i litteratur 1954. Boken handlar om Santiago, en äldre
fiskare som kämpar mot en gigantisk spjutfisk långt ut i Golfströmmen. Vem är
författaren?

1 Dan Andersson
X Ernest Hemingway
2 Mark Twain

5

Boken är skriven av Karina Berg Johansson. Samuel har alltid varit utanför.
Innan hans mamma dog sökte hon hjälp hos en psykolog åt honom. Han går på
Gotlandsfärjan som ska ta honom och klassen med på den obligatoriska
klassresan. Sista grejen de ska göra ihop i nian. Vad heter boken?

1 Solviken
X Synvilla
2 Det sista av sommaren

6

Klassiker. Räddaren i nöden från 1951. Boken blev en stor fram-gång och
har kallats för en generationsroman. Romanen handlar om den sex-tonårige
Holden Caulfields upplevelser under några decemberdagar sedan han blivit
relegerad från sin internatskola. Vem har skrivit boken?

1 F Scott Fitzgerald
X Dan Brown
2 J.D. Salinger

7

En bok av Lin Hallberg. Sara är 19 år och ska precis gå ut gymnasiet när hon
råkar ut för en svår olycka. Den glada studenttiden byts mot sjukhus, slangar
och projektet att lära sig gå igen. Det är i sjukhussängen som minnena börjar
komma tillbaka, minnena från barndomen i Argentina. Vad heter boken?

1 Uttagningen
X Du glömde säga hej då
2 Hemma kanske inte är en plats

8

Klassiker. Moment 22 från 1961. Romanen berättar om kapten Yossarian och
några andra amerikanska flygsoldater under andra världskriget. Moment 22 har
blivit ett uttryck för ett cirkelresonemang. Vem är författaren?

1 Khaled Hosseini
X Joseph Heller
2 John le Carré

9

Staffan Cederborg är författaren. Pontus förlorar sin farmor. Mitt i hopplösheten
visar han sidor som han själv förvånas över: Han tar den mobbade tjejen
Hanna i försvar, samtidigt som han blir förälskad i den vackra Ramona. Vad
heter boken?

1 Sveket
X Eviga glömskans allé
2 Det här är ingen film med lyckligt slut

10

Klassiker. Vägen till Klockrike från 1948. Romanen skildrar den före detta
cigarrmakaren Bolles liv när han tvingas ut på luffen på landsvägarna under
början av 1900-talet. Bolle tvingas ständigt kämpa mot fördomar och rädslan för
att bli missuppfattad. Vem har skrivit boken?

1 Harry Martinson
X Vilhelm Moberg
2 Sven Delblanc
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Vi ses igen i vecka 34, måndagen
den 19 augusti.
Under höstterminen 2013 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.
Uppstår det 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.
Version Korsord A.
1. fotboll
2. Tyskland
3. Volkswagen
4. Merkel
5. Berlin
6. alperna
7. Rügen
8. Brandenburger Tor
Nyckelord: Tyskland
Version A.
1. Australien (1). I genomsnitt är
svenskarna mer nöjda med sitt liv. 85
procent säger att de har mer positiva
än negativa erfarenheter en vanlig
dag, snittet ligger på 80 procent. Källa: OECD. OECD är en förkortning
för Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling och är en
internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella
länder med demokrati och marknadsekonomi. Över 30 länder har
rankats utifrån bland annat inkomst,
jobb, miljö, samhälle och livstillfredsställelse. Australien är det land som
intar förstaplatsen. Det är traditionella
välfärdsmått som undersökts.
2. Gustav Vasa blev kung… (x).
3. Mali (x).
4. Turkiet (2).
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5. Tre skilling banco, gul… (2). Se
B2. Under en vecka i maj polisanmäldes 27 butiksinnehavare för att
sälja falska frimärken i Stockholms
innerstad. De förfalskade frimärkena
finns i flera olika motiv och är mycket
skickligt gjorda. Posten har nu stärkt
sin interna kontroll vid brevterminalerna, ökat säkerhetsinsatserna för
att spåra var frimärkena har sålts och
uppmärksammat polisen på brottsligheten. Inga av de förfalskade frimärken som har upptäckts har köpts hos
Postens egna frimärks- och postombud, och Posten uppmanar nu allmänheten att köpa sina frimärken
hos dessa.
6. en mammut (1).
7. Mars (2).
8. Mount Everest (1).
9. Destiny’s Child (x).
10. förbundskapten (2).
Version B.
1. Australien (1). Se A1.
2. Tre skilling banco, gul från 1855 (2). Se
A5. Gul tre skilling banco är världens
dyraste och mest berömda frimärke.
Det är poststämplat i Kopparberg den
13 juli 1857. Egentligen skulle det
vara ett grönt frimärke med valören
tre skilling banco, men av någon
anledning hade det blivit ett feltryck,
så att färgen på frimärket i stället blev
gul. Det är sannolikt att man vid montering av matriser före en tryckning av
misstag förväxlade en 3:a och en 8:a
och monterade treskillingen i ett 8skillingark. Färgen är nämligen den
färg som 8-skillingmärket har. Hittills
är endast ett exemplar känt av detta
feltryck. Varje gång som frimärket har
sålts sedan 1984 har det sålts till det
högsta pris som någonsin betalats för
ett frimärke.
3. hushållens konsumtion (x).
4. våldsamt upplopp (1). Polisen är
ofta under attack vid upploppen. Det
är alltså en väldigt stressad situation
och väldigt svårt att under sådana
splittrade förhållanden samla bevis,
säger en professor i kriminologi. Enligt åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö är det svårt att
identifiera enskilda om de inte grips
direkt på plats, eftersom många maskerar sig. Om polisen lyckas identifiera och gripa personer uppstår näs-

Bakgrundsmaterial

ta svårighet. Att styrka att den person
man har framför sig verkligen har
deltagit i upploppet, och inte bara är
en person bara befunnit sig på platsen.
5. lärarutbildningen (x). Regeringen
inför en allmän godkändgräns på högskoleprovet, så att ribban höjs för att
komma in. Tidigare i våras granskade
DN de sjunkande resultaten i den
svenska skolan. En av slutsatserna
var att lärarutbildningens status mer
eller mindre är körd i botten. Det är
numera så lätt att komma in på lärarutbildningen att det räcker med att
skriva högskoleprovet utan att läsa
frågorna. Höstterminen 2012 kom 123
personer in med bottenresultatet 0,1.
Maxpoäng är 2,0. Studenter som antas till en utbildning ska ha förutsättningar att kunna fullfölja den. Det är
hela vitsen med att ha förkunskapskrav. Studenterna ska också ha tillräcklig studiekapacitet för att gå färdigt utbildningen med godkända resultat, säger utbildningsminister Jan
Björklund. Godkändgränsen ska gälla
för samtliga högskoleutbildningar.
Enligt Jan Björklund är det ”mycket
bekymmersamt” att i princip vem som
helst kan komma in på lärarutbildningen. En konsekvens av en godkändgräns är sannolikt att färre studenter blir antagna. Om gränsen i
höstas hade varit 0,6 skulle det innebära att 840 personer inte kom in på
lärarutbildningen.
6. Internationella brottmålsdomstolen (x).

7. på Cypern (x).
8. riksdagen (2).
9. LO, TCO och SACO (2).
10. Mount Everest (1).
11. La vie d’Adèle (2).
12. Destiny’s Child (x).
Rätta svar till Bokvärlden:
1. Foxfire
2. Evelyn Waugh
3. Asfaltsänglar
4. Ernest Hemingway
5. Synvilla
6. J.D. Salinger
7. Hemma kanske inte är en plats
8. Joseph Heller
9. Det här är ingen film…
10. Harry Martinson
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