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26.  Malmö stod som värd för en viktig konferens. Konferensen

  handlade om Förintelsen.

27.  Mikrovågsugnen hyllas i den nya matlagningstrenden

  omikron.

28.  Musikern Nils Einar Grönberg är död. Einár sköts ihjäl

  i Stockholm.

29.  Naturvårdsverket har bekräftat den glada nyheten att

  guldschakalen har etablerat sig i Sverige. 

30.  Nobelpriset i litteratur går i år till den brittiska författaren

  J.K. Rowling. 

31.  Norge har fått en ny statsminister. Han heter

  Jonas Gahr Støre.

32.  När Sveriges nya regering presenterades var Lars Vilks ett

  av de nya namnen. Vilks utsågs till finansminister.

33.  Popgruppen ABBA har släppt ny musik efter cirka 40 års

  tystnad.

34.  Regeringen och Folkhälsomyndigheten säger fortsatt nej till

  att införa så kallade vaccinpass i Sverige. 

35.  Riksdagen röstade igenom KD, M och SD:s budgetförslag.

  MP valde då att lämna regeringen.

36.  Rocklegendarerna i Rolling Stones förlorade sin trummis när

  Charlie Watts avled.

37.  Samerna har bett Svenska kyrkan om ursäkt för många år

  med låg kyrkonärvaro. 

38.  Stefan Löfven har blivit partiledare för Moderaterna. 

39.  Svenska Dagbladets jury kunde inte enas. Armand Duplantis

  och Daniel Ståhl fick dela på Bragdguldet. 

40.  Sverige har för första gången en kvinnlig statsminster,

  Magdalena Andersson.

41.  Sverige vann både damernas och herrarnas VM i innebandy.

  För damerna var det åttonde raka guldet.

42.  Sveriges tog 8 medaljer i årets Paralympics, 1 guld, 5 silver

  och 2 brons. Guldet vanns av skytten Philip Jönsson.

43.  SVT har presenterat kocken Tareq Taylor som årets julvärd.

44.  Talibanrörelsen har tagit makten i Iran. 

45.  Tigray har blivit ny huvudstad i Irak. 

46.  Under hösten hade den nionde filmen om Harry Potter

  biopremiär. 

47.  Varje år utses "Årets julklapp". I år föll HUI Research:s val

  på mysbyxan. 

48.  Volvo Cars har slutat att handlas på börsen. Det kinesiska

  företaget Geely äger nu samtliga aktier i bolaget. 

49.  Årets julkalender i SVT handlar om Karl Bertil Jonsson. 

50.  Överraskningslaget IFK Värnamo och GIF Sundsvall flyttas

  upp till Allsvenskan i fotboll.

1.  Angela Merkels parti vann valet i Tyskland. Merkel

  fortsätter som förbundskansler. 

2.  Brist på containrar har lett till att det är problem med

  transporter.

3.  Dackarna från Målilla vann SM-guld i speedway. De

  besegrade Eskilstunalaget Smederna i finalen.

4.  Den 18-åriga kvalspelaren Emma Raducanu

  överraskade stort och vann damernas US Open i tennis.

5.  Den senaste tiden har elen varit rekordbillig. 

6.  Det kinesiska företaget ByteDance har meddelat att

  TikTok precis har fått sin 10 miljonte användare. 

7.  Det råder stor brist på elektronikkomponenten halvledare.

8.  Det svenska laget med Kristian Karlsson, Mattias Falck

  och Truls Möregårdh vann guld när VM i padel avgjordes. 

9.  Efter många om och men hade den senaste Bond-filmen

  biopremiär. Filmens titel är No Time To Die.

10.  El Salvador har blivit första land i världen att införa Bitcoin

  som officiell valuta.

11.  En av höstens mest emotsedda svenska filmer var

  Eva & Adam. Filmen handlar om den första förälskelsen.

12.  En av höstens stora snackisar var den sydkoreanska

  Netflix-serien Squid Game.

13.  En domstol har beslutat att den amerikanska popstjärnan

  Britney Spears ska avtjäna ett mångårigt fängelsestraff. 

14.  En glädjande nyhet är att jättepandan inte längre anses

  vara en hotad art.

15.  En heroisk insats på bortaplan mot Spanien gjorde att

  Sverige är klara för fotbolls-VM i Qatar. 

16.  Ett sprängdåd ägde rum i stadsdelen Annedal i Göteborg.

  Fler än hundra personer tvingades lämna sina hem.

17.  EU har beslutat att införa en gemensam polismyndighet

  om fem år. Myndigheten ska heta COP26. 

18.  EU och Belarus har haft en diplomatisk kris om flyktingar

  som samlats vid gränsen mellan Belarus ooch Polen.

19.  Folkhälsomyndigheten tvingade Musikhjälpen att ställa in

  årets insamling. Man ansåg att smittorisken blev för hög i

  och med att programledarna skulle sitta tätt in i en bur.

20.  I Gävle blev starten av höstterminen uppskjuten. Staden

  hade drabbats av kraftiga översvämningar.

21.  I Kina uppmuntras barn och ungdomar att spela dataspel

  online. Rekommendationen är minst 2 timmar per dag.

22.  I Sveriges nya regering är Anna Ekström utbildnings-

  minister och Lina Axelsson Kihlblom skolminister.

23.  IFK Norrköping och Kif Örebro vann herrarnas respektive

  damernas fotbollsallsvenska. 

24.  Ishockeylaget Frölunda presenterade en drömvärvning när

  målvakten Henrik Lundqvist flyttade hem från NHL för att

  spela för klubben.

25.  Kanarieön La Palma har drabbats av ett vulkanutbrott.

Rätt eller fel?
Snart är det jullov och denna veckas nutidsfrågor är de sista för hösten. Här nedan finns 50 
påståenden baserade på sådant som varit aktuellt andra halvåret 2021. 25 påstående är rätt och 
25 är fel. Vilka?




