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Kommentarer 7-Dagar-frågor
1. Jas (X). Det var ett plan av modellen Jas Gripen som 
störtade. Varje år krockar flera hundra flygplan med 
fåglar. Men det är ovanligt att flygplanen störtar.
2. Jämtland (1).
3. Hon vill att politikerna ska bry sig mer om klimatet 
(X). 15-åriga Greta Thunberg tycker att politikerna gör för 
lite för att stoppa förändringarna i klimatet. Därför strejkar 
hon från skolan. Varje vardag fram till valet den 9 
september kommer hon, istället för att vara i skolan, att 
sitta utanför riksdagen i Stockholm.
4. FN (2).
5. Tyskland (2). Berlinmuren var en mur som delade 
Tysklands huvudstad Berlin i två delar: Västberlin och 
Östberlin. Berlinmuren byggdes 1961 och var 43,7 
kilometer lång. Muren byggdes var för att människor inte 
skulle flytta från den östra delen av Tyskland till den 
västra delen av Tyskland. Det fanns bättre jobb och mer 
pengar i Västberlin än i Östberlin, så därför ville många 
hellre bo i Västberlin. Många människor protesterade mot 
muren och vill att den skulle rivas. Men det var först 1989 
som Berlinmuren började rivas. Då hade den stått uppe i 
28 år.
6. Mount Everest (2). I år kommer närmare 900 
människor (bergsguider inräknade) att försöka bestiga 
berget. Nedskräpning har länge varit ett stort problem på 
berget. Everest har beskrivits som världens högsta 
soptipp, efter att klättrare under årtionden lämnat 
matförpackningar, klätterutrustning och syrgastuber på 
bergssidorna. Sedan 2014 är det därför krav på att ta 
med sig minst åtta kilo extra skräp tillbaka till baslägret. 
Mänskligt avfall förorenar glaciärer och är ett stort 
problem uppe på berget. I flera läger är svårt att hitta en 
plats att slå upp tält på eftersom högar av bajs och 
bajspåsar ligger överallt. Kylan uppe på berget gör att 
avföringen inte bryts ned naturligt.
7. Det har varit för torrt väder (1).

Kommentarer A-frågor
1. Sjö med flytande vatten (1). Under isen på planeten 
Mars har forskare hittat en stor sjö med flytande vatten. 
Sjön är ungefär lika stor som Hjälmaren. Den sträcker sig 
20 kilometer tvärs över planeten och ligger 1,5 kilometer 
under istäcket. Forskarna tror att vattnet i sjön består av 
en issörja.
2. Loch Ness (2). Loch Ness är en sjö i Skottland. Sjön 
är mest känd för att ett mytomspunnet sjöodjur sägs leva 
där. Många personer säger att de sett djuret. Nu ska en 
vetenskapsman från Nya Zeeland ta DNA-prover från 
sjön för att kunna bringa klarhet i den gamla sägnen om 
Loch Ness-odjuret. ”Över 1 000 personer hävdar att de 
sett ett odjur här, kanske finns det något 
uppseendeväckande därute”, säger vetenskapsmannen. 
3. Åtta (X). Söndagen den 9 september är det val till 
Sveriges riksdag. Då har svenska medborgare över 18 år 
möjlighet att vara med och bestämma vilka personer som 
ska sitta i riksdagen de kommande fyra åren. Det är val 
till riksdagen vart fjärde år. Samma dag är det också val 
till landsting och kommuner. I riksdagen sitter 349 
ledamöter. 2014 - 2018 finns det åtta partier 
representerade i riksdagen. Det är Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna. Läs mer om valet på:

http://www.riksdagen.se/sv/valet-
2018/riksdagsvalet---sa-gar-det-till/
4. Hälften (X). Sverige importerar nästan hälften (48 
procent) av all mat vi äter och dricker. Inte bara 
självklara saker som kaffe, te och olivolja utan också 
kött, spannmål, mejerivaror och ägg. Detta visar färska 
siffror från LRF. En orsak är att vissa varor inte 
produceras här. En annan är att utländsk mat helt 
enkelt är billigare. ”De svenska bönderna har det 
tuffare här uppe i norr och våra regler om bland annat 
djurskydd fördyrar matproduktionen”, säger en 
handläggare på Livsmedelsverket
5. Havre (2). Sommarens torka beräknas ge 29 
procent lägre skörd än normalt. Det är den lägsta 
spannmålsskörden under 2000-talet. Totalskörden 
väntas bli 4,2 miljoner ton. Dyrare mat lär bli följden. 
Lär dig mer om svenska sädesslag på:

http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannm
al/
6. Ide (X). Årets björnjakt i Sverige började den 21 
augusti och håller på till den 15 oktober. Sammanlagt 
får 284 björnar skjutas. På hösten går björnen i ide. 
Sedan sover den i ungefär ett halvår. Under tiden i idet 
dricker eller äter björnen inte någonting. Lär dig mer 
om björnen på:

http://www.rovdjursskolan.se/rovdjursfakta/?P
=bjorn/biologi
7. Stork (1). I juli släpptes 90 storkar upp från skånska 
Veberöd. Det är en del av det storkprojekt som drogs 
igång 1989. Projektet är ett samarbete mellan 
Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes 
Ornitologiska Förening. 1989 hade storkarna varit 
försvunna från Skåne och hela Sverige i 35 år. Syftet 
med projektet är att återfå en livskraftig svensk 
storkstam. Läs om storkar på:

http://www.wwf.se/wwfs-
arbete/arter/1127405-vit-stork
8. Umeå (2). Umeå är Sveriges bästa idrottsstad 
2018, enligt SVT Sport. Tvåa är Uppsala och trea 
Linköping. Se hela listan på:

https://www.svt.se/sport/sveriges-basta-
idrottsstad/sbi-sondag
9. Kula (2). Daniel Ståhl vann guld i både diskus och 
kula vid SM i friidrott i Eskilstuna. I diskus vann han 
med 69,72 meter (världsårsbästa)och i kula stötte han 
18,78 meter.
10. Chris Kläfford (1). Läs om Idol på:

https://www.tv4.se/idol

Kommentarer a-frågor:
1. 1 grad (X).
2. 30 år (2).
3. Kilimanjaro (2).
4. Östersjöländer ska träna oljesanering (2).
5. Blekinge (1).
6. Klimatfrågan (2).
7. Dele Alli (1).
8. Asian Games (1).
9. Chris Kläfford (X).
10. Camila Cabello (1).
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inte sprider sig. Man ska åka till sjukhus eftersom 
människor reagerar olika på giftet och behöver en 
observation av en läkare och eventuellt serum. Ingen 
har dött av huggormsbett i Sverige sedan 1996. Läs 
mer på:

https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Huggormsbett/?ar=True
10. Tennis (2). För tredje året i rad är Serena Williams 
världens bäst betalda kvinna inom idrotten. På Forbes 
nya lista är åtta av tio kvinnor på topp-10 
tennisspelare. Inkomsten gäller både prispengar och 
reklamintäkter.
11. Johan Wester (2). Johan Wester är ny 
programledare för frågesportprogrammet ”Vem vet 
mest” på SVT1. Programmet är nu 15 minuter längre 
och sänds endast på lördagar.
12. Camila Cabello (2). Tim ”Avicii” Bergling prisades 
postumt för bästa dansvideo på MTV:s Video Music 
Awards i New York förra veckan. Utmärkelsen som 
årets artist gick till Camila Cabello. Hör ”Havana” på:

https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDN
zw8Y

Kommentarer K-frågor
(Frågorna byts ut onsdag eftermiddag/torsdag morgon!)
1. 1,3 miljarder (X).
2. Skopje (X).
3. Franciskus (1).
4. Östersjön (2).
5. Ikea (X).
6. Kristdemokraterna (X).
7. Sjukvård och lokaltrafik (X).
8. Salt (1).
9. Diskus (1).
10. Nina Stemme (X).

Kommentarer C-frågor
1. Venezuela (X). Venezuela tar bort fem nollor på 
sina nya sedlar. Syftet är att försöka komma ikapp den 
”hyperinflation” som enligt IMF väntas nå en miljon 
procent i år.
2. Nordmakedonien (1). Greklands och Makedoniens 
utrikesministrar har skrivit under en överenskommelse 
mellan länderna om att Makedonien ska byta namn till 
Nordmakedonien. Avtalet måste nu godkännas av de 
båda ländernas parlament samt i en folkomröstning i 
Makedonien, innan namnbytet träder i kraft. Läs om 
”namnkonflikten” på:

https://www.svt.se/special/darfor-ar-namnet-
makedonien-viktigt/
3. Nikolaj II (1). Uppemot 100 000 personer samlades 
i den ryska staden Jekaterinburg för att hedra minnet 
av Rysslands siste tsar Nikolaj II och hans familj. För 
en yngre generation blev tsarens yngsta dotter 
Anastasia känd genom en tecknad film från 1997. 
Natten till den 17 juli 1918 avrättades hela tsar-
familjen av bolsjevikerna i Jekaterinburg, i samband 
med den ryska revolutionen.
4. Islam (2). Salafismen är en riktning inom islam som 
vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar 
att den lärdes och praktiserades av de tre första 
generationerna av muslimer efter profeten 

Kommentarer B-frågor
1. Kaspiska havet (2). Kaspiska havet brukar i skolans 
läroböcker beskrivas som världens största insjö. Sjön har 
en salthalt på 1,1 procent och saknar utflöden. Den ligger 
på gränsen mellan Asien och Europa och fem länder 
(Ryssland, Iran, Azerbajdzjan, Kazakstan och 
Turkmenistan) har stränder mot Kaspiska havet. De fem 
länderna har nu enats om att Kaspiska havet inte är en 
sjö, utan ett hav. Anledningen uppges vara att området 
har stora tillgångar på olja och gas och 
överenskommelsen kan leda till samarbete om 
gasutväxling i området.
2. Kaba (X). Den 25 augusti avslutades årets hajj. Det är 
den vallfärd till den heliga staden Mecka som varje frisk 
och vuxen muslim, som har råd, bör göra. Hajj är en av 
islams fem pelare. Runt 2 miljoner muslimer brukar 
samlas i Mecka under vallfärden. Läs om islams fem 
pelare på:

https://www.so-rummet.se/podcast/islams-fem-
pelare
3. Indien (2). Ikea har öppnat sitt första varuhus i Indien. 
Det ligger i Hyderabad, centralt i landet. Just nu finns det 
418 IKEA-varuhus på 49 olika marknader världen över. 
20 av dem finns i Sverige. IKEA-varuhuset i Kungens 
kurva, utanför Stockholm, är världens största med 63 200 
kvadratmeter.
4. Jupiter (1). Tolv nya månar har upptäckts runt Jupiter. 
Det innebär att jätteplaneten nu har 79 kända månar. 
Jupiter är den femte planeten i ordning, från solen räknat. 
Omloppstiden runt solen är 11, 86 år. Jupiters massa är 
318 gånger jordens massa.
5. Titicacasjön (X). Ett undervattens-museum kommer 
att byggas på botten av den mytomspunna Titicacasjön. 
Det nya muséet beräknas kosta 88 miljoner dollar. Sjön 
har länge varit en helig plats för lokalbefolkningen. Enligt 
boliviansk mytologi ska Manco Capac, solgudens son, 
och hans fru Mama Ocillo ha stigit upp ur dess vatten. 
Läs om Titicacasjön på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Titicacasjön
6. En fågel (1). Planet kolliderade med en fågel under en 
övningsflygning norr om F 17 utanför Ronneby. Piloten 
sköt ut sig ur flygplanet och plockades upp av en 
räddningshelikopter. Enligt flygexperter kan exempelvis 
en örn sänka ett stridsflygplan. En större fågel som sugs 
in i motorn kan förstöra den. Fläktblad och turbinblad kan 
skadas och då förlorar motorn sin dragkraft.
7, 18 år (X). För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år 
senast på valdagen (9 september). Det gäller vid alla val 
(riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige). 
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk 
medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. 
Läs mer på:

https://www.val.se
8. Fästing (X). Jättefästingen ”Hyalomma” har hittats i 
Sverige. Den kan vara bärare av blödarfeber. Det som 
skiljer arten från vanliga fästingar är att den är större och 
dessutom jagar sina offer. En möjlig väg till Sverige kan 
vara flyttfåglar.
9. Bara huggorm (1). Huggormen är den enda giftiga 
orm som förekommer naturligt i Sverige. Många har blivit 
bitna av huggormar i Sverige i sommar. 
Läkemedelsverket har hittills tagit emot närmare 400 
samtal. Om man blir biten ska man vara stilla så att giftet 
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Muhammed. ”Salaf” betyder ”förfäder”. I en svensk studie 
har forskare från Försvarshögskolan undersökt 
salafismens och den salafistiska jihadismens inflytande i 
Sverige, Enligt studien växer sig salafismen starkare på 
flera platser i landet. Antalet våldsbejakande islamister 
beräknas vara 2 000 i landet idag. ”De är mot demokrat, 
de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i 
koranskolor, de har bjudit in predikanter med 
antisemitiska och homofoba uttryck. Det krockar med 
den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och 
rättigheter”, säger en av rapportförfattarna.
5. Burma (X). 2017 blev ett nytt, mörkt rekordår och det 
femte i rad där människor på flykt växte. Antalet flyktingar 
i världen närmar sig nu 70 miljoner. Under 2017 
tvingades 16,2 miljoner människor på flykt. Det 
motsvarar en person varannan sekund som måste lämna 
sitt hem. De enskilda kriser som tvingade flest människor 
på flykt förra året var konflikterna i Syrien (800 000 
människor), Sydsudan (1 000 000 människor) och 
Myanmar (665 000 människor). Myanmar är det officiella 
namnet på det land som tidigare hette Burma. Läs om 
namnen Myanmar/Burma på:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakr
adgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-
rad/2018-06-01-burma-eller-myanmar.html
6. 2,50 kronor (X). Äggbranschen anser att priserna på 
ägg behöver höjas för att kompensera producenterna för 
de ökade foderkostnaderna. Äggpriset i affärerna är idag 
cirka 2,50 kronor per ägg. Priset kan variera beroende på 
om det exempelvis är ägg från frigående höns, 
ekologiska eller kravmärkta ägg.
7. En tesked (1). En ny internationell studie visar att salt 
i maten inte är så farligt. Att få i sig drygt två teskedar per 
dag ökar inte riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, 
hjärtinfarkt eller stroke, visar studien. Livsmedelsverket 
står dock fast vid sina råd att en vuxen person inte bör 
äta mer än 6 gram salt om dagen. Det motsvarar ungefär 
en tesked. Läs mer på:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-
halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-
mat-hitta-ditt-satt/salt
8. DJ (1). Skotten Calvin Harris kan dra in tio miljoner 
kronor för en spelning. Hans årsinkomst är cirka 430 
miljoner kronor. Forbes Magazine har publicerat en lista 
på världens bäst betalda dj:ar. På listan efter Harris hittar 
vi bland annat Chainsmokers, Tiesto, Steve Aoiki och 
Marshmello. På elfte plats hittar vi den svenska dj-duon 
Axwell och Ingrosso. I år väntas duon tjäna 107 miljoner 
kronor.
9. Operasångerska (1). Operasångerskan Nina Stemme 
har utsetts till ”Årets svensk i världen”, meddelar 
organisationen ”Svenskar i världen”. Några andra 
”pristagare” genom åren är Ingvar Kamprad, Zlatan 
Ibrahimovic, Hans Rosling, Björn & Benny, Jan-Ove 
Waldner och Pia Sundhage.
10. Bayern München (2). 10 svenskar spelar i tyska 
Bundesliga denna säsong. Däribland Isaac Kiese Thelin, 
Alexander Isak, Oscar Wendt, Emil Forsberg och Ludwig 
Augustinsson. Bayern München har vunnit Bundesliga de 
sex senaste säsongerna.
11. Sommar i P1 (X). Det klassiska radioprogrammet 
”Sommar i P1” har satt nytt rekord för en podd i sommar. 
Man beräknar att 3,2 miljoner personer har lyssnat på 

programmet. Några av de personer som lockade flest 
lyssnare är Anders Berglund, Markoolio, Bianca 
Ingrosso, Sara Danius och Peder Fredricson. 
Programmen finns på:

https://sverigesradio.se/sommarvinterip1
12. Leif G.W. Persson (X). ”Professor Wille 
Vingmutter, mästerdetektiv: Berättelsen om mitt 
yrkesliv”” är en självbiografi av Leif G.W. Persson. I 
höst startar ett nytt kriminalprogram med Persson och 
Jenny Strömstedt på TV4. Programmet heter 
”Brottsjournalen”.

Kommentarer Det Var Då-frågor
1. B (1).
2. Martin Luther King (X).
3. Then Swänska Argus (2).
4. Atahualpa (1).
5. Sonja (2).
6. Heta linjen (X).
7. London (X).
8. Richter (2).
9. Aktuellt (1).
10. Sagan om ringen (X).
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PRISER 2018 (HT)
Veckans Nutidsfrågor 414 kr/hösttermin
Veckans Land  ingår ovan
Veckans Land världsdelsarkiv + 100kr/termin
Pick and Choose  414 kr/termin
Pick and Choose ämnesarkiv + 100 kr/termin
The News Quiz  522 kr/termin

Moms 25% tillkommer
Tillägget för att få Veckans Nutidsfrågor (4 sidor) med 
post är +11 kr/vecka (198 kr/hösttermin).

Alla prenumerationer är fortlöpande. Anmäl innan 
terminens start om ni ska avsluta något.

VECKANS NUTIDSFRÅGOR
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2. Sju dagar

3. A-frågorna

4. a-frågor

5. B-frågorna

6. K-frågorna

7. C-frågor

8. Det var då

7D:

A:

a:

B:

K:

C:

DVD:

På vår hemsida www.nutid.nu finns elevsida där eleverna kan jobba direkt med frågorna på en dator.
Denna vecka är elevsidans lösenord BOLL.

Svar:
Här är en lösning som gör att man direkt kan mäta upp nio minuter.

Starta båda timglasen. När 4-minutaren har runnit ut, vänd på det. När 7-minutaren har 
runnit ut, vänd på det. När 4-minutaren runnit ut för andra gången har åtta minuter gått 
och då har 7-minutaren hunnit rinna i en minut.

Vänd då 7-minutaren igen och låt denna "enminutssand" rinna tillbaka. Då blir det totalt 
nio minuter.
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