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UPPDATERINGAR

Klartext-frågorna (K) uppdateras 
torsdagar.

Lilla aktuellt-frågorna (a) bygger på 
förra veckans sändningar inkl. 
fredagens skolprogram.

Övriga frågor uppdateras konti-
nuerligt om vi upptäcker fel eller 
skönhetsmissar. Tipsa oss gärna!

ÖVRIGA LÄROMEDEL

Förutom Veckans Nutidsfrågor + 
Veckans Land har vi även ett paket 
som vi kallar Veckans Engelska. 
Veckans Engelska består av tre 
delar; The News Quiz, Pick and 
Choose och The English Year.
Liksom nutidsfrågorna bör Veckans 
Engelska passa för alla åldrar i och 
med att innehållet är så pass 
varierat men ändå uppbyggt på ett 
sådant sätt att det är fullt möjligt att 
använda även utanför respektive 
dels tänkta målgrupp.
Läs mer på vår hemsida om 
materialet, pris och prenumeration.

PRISER & KOPIERINGSRÄTT

Veckans Nutidsfrågor (inkl Veckans 
Land) kostar 25 kr/vecka+moms. 
Önskar man även postutskicket 
tillkommer 13 kr/vecka.

Lösenord mm distribueras till två 
epostadresser om man önskar 
men materialet får användas av 
hela skolan.
OBS! Med skola menas enbart 
klasser med lokaler på samma 
fysiska skoladress.

VECKANS LAND

I er prenumeration ingår även 
materialet Veckans Land. Ett 
aktuellt land presenteras varje 
vecka med infotext, kartor, 
övningar, korsord mm. Utkommer 
senast onsdagar.

Mot ett mindre pristillägg kan man 
även få tillgång till ca 170 tidigare 
utgivna länder/landskap i 
Världsdelsarkivet.

EXTRAUPPGIFTER MM

Veckans Extrauppgift samt 
Veckans Kluring återkommer varje 
vecka och kan ha skiftande svårig-
hetsgrad och inriktning. Facit till 
dessa finns i kommentarmaterialet.

SVÅRIGHETSGRAD FRÅGOR

Läs mer om hur man kan använda 
de olika nutidskryssen samt 
tankarna bakom materialet på vår 
hemsida www.meraforlaget.se.

I korthet:

Sju dagar (7D): från årskurs 2.
A-frågorna: från årskurs 4.
Lilla a: från årskurs 4. (bygger delvis 
på Lilla Aktuellts rapportering)
B-frågorna: från årskurs 7.
C-frågorna: från årskurs 9.

LÖSENORD MERAFORLAGET.SE

Nr 702 v. 35: ROTERA
(Nya frågor måndag 5/9-2022 kl. 9.00)

Elevsida Nutid ve 35: RAMP

Lösenord för Veckans Land är 
samma som för Nutidsfrågorna.

AKTUELLT DENNA VECKA
Här kommer en ny omgång av 
Veckans Nutidsfrågor. Tänk på att 
alla prenumerationer är 
fortlöpande.

Tänk också på att kontrollera så att 
alla adress- och 
faktureringsuppgifter stämmer. Vi 
har plats för två mejlmottagare per 
prenumeration.

Komplett facit även vid kommentar-
sidorna i slutet av materialet.

1X1 1X1 1XX X

211 12X XX1 1

112 2X2 X12 X

XXX 212 1

2XX 12X 2XX XX1

22X 22X 112 211

221 XX1 X21 1

FACIT
  7D:
  A:
  a:
  B:
  K:
  C:
  DVD:

Lösenord så att man kan öppna nästa veckas pdf-filer med frågor skickas med 
epost natt till måndag till en eller två mottagare på skolan.
Detta epostmeddelande kan skickas vidare till andra lärare på skolan men 
observera att materialet inte får användas utanför prenumererande skolenhet.

VECKANS NUTIDSFRÅGOR
Nr 702   v. 35 - 2022   måndag 29/8

Mera Förlaget AB
Vagnmakaregatan 1B
415 72 Göteborg

Tel: 031-340 99 90 (vard. 10-12, 13-17)
nutid@mera.se
www.meraforlaget.se

Veckans Nutidsfrågor - varje vecka sedan 1988.

E-TIDNINGEN
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Det är snart val i Sverige. Redan nu kan man förtidsrösta. Förra valet röstade 
nästan varannan person i förtid. Vilket datum är det val i Sverige?

1.  4 september  X. 11 september  2. 1 oktober

Den 24 augusti hade Ukraina sin nationaldag. Landets ledare Volodymyr 
Zelenskyj stoppade firandet av den. Man var rädd för nya attacker av Ryssland. 
Hur länge har kriget i Ukraina pågått?

1.  3 månader  X. 6 månader  2. 1 år

Det har varit en skjutning inne på en galleria i Malmö. En man dog och en 
kvinna skadades. Polisen har gripit en person för skjutningen. Vad heter 
gallerian där skjutningen var?

1.  Mall of Scandinavia  X. Emporia  2. Väla

Filmklipp har spridits på nätet. De visar statsminister Sanna Marin när hon 
dansar med kompisar på en fest. Många pratade om att det kunde ha funnits 
droger på festen. Sanna Marin testade negativt på ett drogtest. I vilket land är 
Sanna Marin statsminister?

1.  Frankrike  X. Estland  2. Finland

Nasa har släppt nya bilder på vårat solsystems största planet. Det är det nyaste 
rymdteleskopet James Webb som tagit bilderna. Bland annat kan man se 
planetens kännetecken den stora röda fläcken. Det är ett stort stormsystem. 
Vilken planet är det som det släppts nya bilder av?

1.  Jupiter  X. Merkurius  2. Mars

Sverige har vunnit sitt första guld i EM. Det var David Åhman och Jonatan 
Hellvig som gjorde det. De vann mot Tjeckien med 2–0 i set. I sporten är det två 
spelare i varje lag. Man spelar på en plan av sand. I vilken sport vann Sverige 
EM?

1.  Strandfotboll  X. Beachhandboll  2. Beachvolley

Han firar 20 år som artist. Det har han gjort med fyra konserter på 
Ullevi i Göteborg. Konserterna har varit fulla av publik. Några av hans 
låtar är Känn ingen sorg för mig Göteborg, Kom igen Lena och Nu kan 
du få mig så lätt. Vad heter artisten?

1.  Håkan Hellström

X.  Danny Saucedo

2.  Tomas Ledin
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Sverige har haft ett möte med Turkiet för att förhandla om 
Sverige ska få bli medlem i försvarsalliansen NATO. Turkiet 
måste godkänna Sveriges ansökan och det har de ännu inte 
gjort. Mötet hölls i staden Vanda utanför Helsingfors. I vilket land?

1. Danmark
X. Norge
2. Finland

I Finland har en statlig kampanj uppmanat finländarna att 
förbruka mindre energi i vinter. Energipriserna i Finland har stigit 
kraftigt sedan kriget i Ukraina startade. Vad uppmanar kampanjen 
att finländarna ska försöka göra mindre?

1. Köra elbil
X. Baka eget bröd
2. Bada bastu

Skolorna i Bangladesh ska vara stängda en dag i veckan så nu 
får eleverna ledigt tre dagar över helgen. Anledningen är att det är 
brist på el i landet och därför försöker landet att spara in på 
bränsle genom att hålla skolorna stängda. Var ligger Bangladesh?

1. Asien
X. Afrika
2. Sydamerika

Påve Franciskus vill besöka Nordkorea. Den tidigare 
sydkoreanska presidenten Moon Jae-in tycker att det är en bra idé 
och tror att ett besök skulle kunna bidra till fred mellan Nord- och 
Sydkorea. Till vilken religionsinriktning hör Påve Franciskus?

1. Judendom
X. Katolicismen
2. Islam

På ett forskningscenter har två tvillingpandor fötts av en hona 
som heter Qin Qin. Det blev en hona och en hane. Detta är Qin 
Qins andra par tvillingar. Pandor, eller jättepandor som de 
också kallas lever bara vilt i ett enda land. Vilket? 

1. Japan
X. Kina
2. Indonesien

I den amerikanska delstaten Texas råder det torka. Det har varit 
så torrt att floder helt har torkat ut. När en flod torkade ut 
upptäckte man något ovanligt på botten. Något som vanligtvis 
inte syns när det är vatten i floden. Vad var det som hittades?

1. Dinosauriespår
X. Pansarvagnar
2. Ett grottsystem

Runt om i världen smälter glaciärer i en rasande takt. Detta 
händer också i Sverige. På Sveriges högsta berg smälter isen 
som finns på Sydtoppen som därför blir allt lägre för varje år som 
går. Vad heter Sveriges högsta berg? 

1. Helags
X. Kebnekaise
2. Abisko

För första gången någonsin har ett vaccin mot borrelia testats i 
Sverige. Borrelia är en bakteriesjukdom som kan leda till 
nervskador hos människor. Borrelia finns i nästan hela Sverige. 
Vilket djur sprider borrelia till människor?

1. Silverfiskar
X. Huggormar
2. Fästingar

Sveriges landslagstrupp till VM-kvalet mot Finland i september har 
presenterats. En sak som uppmärksammades var att veteranen 
Hedvig Lindahl inte var med i truppen. På vilken position spelar 
Hedvig Lindahl?

1. Målvakt
X. Back
2. Anfallare

En av världens största artister har släppt en ny låt. Det är 
hennes första inspelning sedan 2016. Låten ”Hold me closer” är 
ett samarbete med Elton John. Tidigare har hon bland annat 
gjort låten ”Oops!…I did it again”. Vem är hon?

1. Britney Spears
X. Dua Lipa
2. Ariana Grande
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Ukraina firar nationaldag 24 augusti. Det är fortfarande 
krig mellan Ryssland och Ukraina. Exakt hur länge 
hade kriget pågått när Ukraina firade nationaldag?

1. 6 månader
X. 1 år
2. 18 månader

Krim har attackerats. Man tror att det är Ukraina som 
har attackerat. 2014 var det också krig. Då tog 
Ryssland över Krim från Ukraina. Vad är Krim?

1. En halvö
X. En regeringsbyggnad
2. En stad

Finlands statsminister har festat. På bilder ser festen ut 
att ha varit ganska livad. Statsministern får kritik för att 
hon festade. Vad heter Finlands statsminister?

1. Ann Linde
X. Mette Frederiksen
2. Sanna Marin

UNICEF säger att länder som ligger vid Afrikas horn 
måste få hjälp med mat, vatten och medicin. Det är svår 
torka. Bl a vilket av dessa länder ligger på Afrikas horn?

1. Kap Verde
X. Madagaskar
2. Somalia

Den 11 september är det riksdagsval. För att få plats i 
riksdagen måste ett parti klara den så kallade riksdags-
spärren, 4%. Hur många partier sitter i riksdagen just nu?

1. 6 partier
X. 8 partier
2. 10 partier

Socialdemokraten Magdalena Andersson är statsminister 
just nu. Moderaternas partiledare vill gärna bli stats-
minister efter valet. Vad heter Moderaternas partiledare?

1. Jimmie Åkesson
X. Johan Person
2. Ulf Kristersson

Det har varit många skjutningar i år. En av de senaste 
och mest uppmärksammade inträffade på en affärs-
galleria som heter Emporia. I vilken stad hände det?

1. Göteborg
X. Malmö
2. Stockholm

En atlasfjäril har synts i Stockholm. Det är en av världens 
största fjärilar. Den lever normalt i Sydostasien och kan 
ha en vingbredd på 25 cm. Hur gammal blir en atlasfjäril?

1. ca 10 dagar
X. En sommar
2. Upp till 4 år

Fotbollsstjärnan Alexander Isak byter klubb. Han flyttar 
från Spanien till England och ska spela i Premier 
League. Vilket lag ska Alexander Isak spela för?

1. Arsenal
X. Manchester U
2. Newcastle

En av de populäraste biofilmerna just nu är Berättelsen 
om Gru. Gru vill bli en superskurk. Han får hjälp av ett 
gäng gula figurer. Vad kallas de figurerna?

1. B1 och B2
X. Minioner
2. Simpsons
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Kristdemokraternas ledare Ebba Busch vill sänka åldersgränsen 
för att ta körkort. Körkortet, som ska kallas ”Buschkort”, ska bara 
gälla utanför tätbebyggt område. Vad ska den nya gränsen vara?

1. 14 år
X. 15 år
2. 16 år

Sveriges utrikesminister var nära att krascha under en 
helikopterfärd i Ukraina. Det hela utspelade sig under ett besök 
vid krigsfronten i Ukraina. Vad heter utrikesministern? 

1. Lena Hallengren
X. Annika Strandhäll
2. Ann Linde

Nu är det tillåtet att förtidsrösta i riksdagsvalet. Från och med den 
24 augusti och fram till valdagen kan man förtidsrösta. Vilket 
datum är den ordinarie valdagen? 

1. 2 september
X. 11 september
2. 29 september

I världens största regnskog pågår just nu flera bränder. I förra 
veckan registrerades över 3 000 bränder i den brasilianska delen 
av regnskogen under en dag. Vad heter regnskogen? 

1. Sahel
X. Polynesien
2. Amazonas

17-åriga Mack Rutherford har kommit med i Guinness rekordbok 
som den yngsta någonsin. Uppgiften tog honom fem månader 
att utföra. Vad har Mack gjort?

1. Bestigit Mount Everest
X. Skidat till Sydpolen
2. Flugit runt jorden

En studie visar att personer som fått hjärt- och lungräddning ofta 
får skador i bröstkorgen. Dödligheten är högre hos de som fått 
skador. Hur förkortas hjärt- och lungräddning? 

1. HR
X. HLR
2. HjLu-räddning

Just nu restaureras gränsen mellan Norge och Sverige. Den är 
på flera platser markerad med olika stenhögar. Vad heter 
punkten i norra Sverige där även gränsen till Finland möts?

1. Treriksröset
X. Nordiska punkten
2. Skandinaviska högen

VM i trädkramning har avgjorts. Vinnare av den lite ovanliga 
tävlingen blev Ani Lankila. Tävlingen som bestod av tre delar 
lockade deltagare från flera länder. Var avgjordes tävlingen?

1. Finland
X. Tyskland
2. Kroatien

Just nu pågår ishockey-VM för damer. Sverige är med i det som 
kallas A-VM för första gången på flera år. Sverige vann 
premiärmatchen mot Danmark med 5-2. Var hålls VM? 

1. Kanada
X. Österrike
2. Danmark

Världens snabbaste man genom tiderna vill varumärkesskydda 
sin segergest. Det vill han för att han ska kunna använda den 
som märke på kläder och liknande. Vem är han? 

1. Ato Bolton
X. Tyson Gay
2. Usain Bolt

Uppföljaren till tv-serien ”Game of thrones” har haft premiär. Den 
nya serien utspelar sig ungefär 200 år före händelserna i ”Game 
of thrones”. Vad heter den nya serien? 

1. House of the dragon
X. A song of ice and fire
2. The colour of magic

Rapparen Salah Abdulle är efterlyst av polisen. Han är åtalad för 
vapenbrott men dök inte upp till rättegången. Tidigare i år valde 
han att sluta med musiken. Under vilket artistnamn är han känd? 

1. Dree Low
X. Yasin
2. Dizzy Flaco

5
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Ukraina blev självständigt 24 augusti 1991. Det är landets 
nationaldag. 24 augusti i år det också exakt 6 månader 
sedan kriget startade. Hur många invånare har Ukraina?

1. Ca 6 miljoner
X. Ca 15 miljoner
2. Ca 40 miljoner

Finlands statsminister Sanna Marin får kritik. Många 
tycker att landets statsminister inte borde göra som hon 
nyligen gjorde. Vad har hon gjort som hon nu får kritik för?

1. Festat
X. Hoppat bungyjump
2. Vägrat betala tv-licens

Europas näst längsta flod torkar. Floden rinner genom 
tio länder. Den passerar bland annat huvudstäderna 
Wien, Bratislava, Budapest och Belgrad. Vilken flod?

1. Donau
X. Elbe
2. Po

I Kuba är det brist på vissa varor. Därför börjar 
regeringen tillåta utländska investeringar. Det har man 
inte gjort på över 60 år. Vad heter Kubas huvudstad?

1. Havanna
X. Kingston
2. Manilla

Den 25 september ska Italien ha val. En tidigare premiär-
minister har sagt att han kommer att ställa upp i valet. 
Denne omstridde politiker har nu hunnit bli 85 år. Vem?

1. Beppe Grillo
X. Sepp Blatter
2. Silvio Berlusconi

I alla kommuner finns det minst en lokal för förtids-
röstning. Det går alltså att rösta i riksdagsvalet 
redan nu. Vad är speciellt med förtidsröster?

1. Förtidsröster är mindre värda
X. Man kan ändra sitt val senare
2. Staten vet vad man röstade på

Det gick dåligt i opinionsundersökningarna. Då tog Johan 
Pehrson över som partiledare. Sedan dess har partiets 
siffror pekat uppåt. Vilket parti leds av Johan Pehrson?

1. Centern
X. Kristdemokraterna
2. Liberalerna

En uppmärksammad dödsskjutning ägde rum i Malmö. En 
15-årig pojke misstänks ha skjutit ihjäl en 31-åring. Det 
skedde på Emporia. Vad är Emporia i Malmö känt som?

1. En biograf
X. En affärsgalleria
2. En idrottsplats

En golf-tour har värvat flera av världens bästa manliga 
golfspelare. Tävlingarna spelas över 54 hål. Med rom-
erska siffror är det också tourens namn. Vad heter den?

1. LIV
X. MLB
2. PGA

Pandemin stoppade artistens 20-årsjubileum. Han firar 
istället nu med fyra konserter på Ullevi. Varje konserts ca 
70 000 åskådare får bl a höra Kom igen Lena! Vem firar?

1. Håkan Hellström
X. Lars Winnerbäck
2. Per Gessle
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Inför valet lägger de olika riksdagspartierna mycket pengar på 
reklam i sociala medier. Nu har en sammanställning gjorts. Vilka 
har lagt mest pengar på reklam de senaste 30 dagarna?

1. Vänsterpartiet
X. Moderaterna
2. Sverigedemokraterna

Det är brist på bränslepellets i hela Europa. Det har lett till kraftigt 
höjda priser. Det är de dyra elpriserna som har gjort att fler vill 
elda med pellets. Vad är pellets gjort av?

1. Återvunnen plast
X. Sågspån
2. Halmrester

Något som det pratats om den senaste tiden är krympflation. Det 
betyder att matpaket säljs för samma pris, men det är mindre mat 
i paketet. Vilken vara uppmärksammades förra veckan?

1. Mellanmjölk
X. Piggelin
2. Laxfiléer

I somras mördades en kvinna under Almedalsveckan i Visby. Nu 
har det kommit fram att den misstänkte mannen planerat att döda 
fler personer, bland annat en partiledare. Vem?

1. Annie Lööf
X. Magdalena Andersson
2. Jimmie Åkesson

Det råder svår torka och svält på Afrikas horn. Över 16 miljoner 
människor är drabbade. Afrikas horn är ett område i östra Afrika. 
Vilket av följande länder ligger där?

1. Marocko
X. Namibia
2. Somalia

Med hjälp av det nya rymdteleskopet James Webb har forskare 
upptäckt spår av en gas som tillhör en planet utanför vårt sol-
system. Gasen har den kemiska formeln CO2. Vilken är gasen?

1. Ozon
X. Koldioxid
2. Metangas

Från och med 2035 ska det bli förbjudet att sälja nya bensinbilar i 
USAs folkrikaste delstat. Det ska dock fortfarande vara tillåtet att 
köra gamla bensinbilar. Vilken är delstaten?

1. Florida
X. Colorado
2. Kalifornien

Förra veckan upptäcktes en atlasspinnare på en husfasad i 
Stockholm. En atlasspinnare kan bli ca 25 cm stor och lever 
normalt i Sydostasien. Vad för något är en atlasspinnare?

1. Orm
X. Fjäril
2. Skalbagge

Den svenska landslagsstjärnan Alexander Isak har bytt klubb. 
Han lämnar nu spanska Real Sociedad för att spela i engelska 
Premier League. Vilken blir hans nya klubb?

1. Manchester City
X. Newcastle
2. Tottenham

Kontraktet för golfspelarna på den nya LIV-touren har avslöjats. 
Bland annat får spelarna bara göra godkända intervjuer. Vilket tal 
skrivs LIV med romerska siffror?

1. 18
X. 54
2. 72

För första gången på 24 år har en kvinnlig solorappare toppat 
den anrika musiklistan Billboard Hot 100. Låten som rapparen 
toppar listan med heter ”Super freaky girl”. Vem är hon?

1. Doja Cat
X. Nicki Minaj
2. Iggy Azalea

Nu har årets alla sommarpratare haft sina program. Totalt har tre 
miljoner människor lyssnat på årets program. Flest lyssnare 
hade sångaren i Sven-Ingvars. Vad heter han?

1. Oscar Magnusson
X. Emanuel Karlsten
2. Christian von Koenigsegg
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Svarsformulär att maila

DET VAR DÅ DVD

Den 29 augusti 1902 föddes barnboksförfattaren och illustratören 
Bertil Almqvist. Almqvist var den som ritade tigern till kampanjen ”En 
svensk tiger”. Han hade även musikaliska samarbeten med bl a Lille 
Bror Söderlundh och Evert Taube. Vad är Almqvist mest känd för?

1. Barna Hedenhös
X. Krakel Spektakel
2. Rasmus Nalle

Den 29 augusti 1977 skrevs den svenska kronans värde ner för 
andra gången under samma år. Denna gång med 10%. I stället 
för som tidigare D-Marken knöts kronans värde närmare dollarn. 
Vad kallas en sådan nedskrivning av kronans värde?

1. Deflation
X. Devalvering
2. Preskription

Den 30 augusti 1797 föddes brittiska författarinnan Mary 
Wollstonecraft Shelley. Tillsammans med partnern Percy Bysshe 
Shelley besökte hon Lord Byron vid Genevesjön. Där inspirerades 
hon och började skriva en roman som gavs ut 1818. Vilken roman?

1. Frankenstein
X. Gullivers resor
2. Skriet från vildmarken

Den 30 augusti 1967 var det svensk premiär för en brittisk TV-
serie baserade på John Galsworthys böcker med samma namn. 
I serien lärde vi bland andra känna Jolyon, Soames och 
barpianisten Irene Heron. Vad hette TV-serien?

1. Forsytesagan
X. Hem till gården
2. Onedinlinjen

Den 31 augusti 1997 omkom prinsessan Diana i en bilolycka i Paris. 
Hennes berusade chaufför tappade i hög hastighet kontrollen över 
fordonet och färden slutade i en pelare i Pont de L'Alma tunneln. Vad 
kallas den typ av fotografer som förföljde Dianas bil?

1. Paparizou
X. Paparazzo
2. Pottsorkar

I skånska Teckomatorp hade tidigare under året 200 tunnor med 
giftigt avfall grävts upp och den 1 september 1977 grävdes 
ytterligare 160 tunnor med miljögifter upp på fabriksområdet. Vad 
hette det skandalomsusade företaget som tunnorna tillhörde?

1. BT Kemi
X. Rhoca-Gil
2. Teckomatorp

Den 2 september 1952 föddes amerikanske idrottsmannen 
Jimmy Connors. Han tillhör sin idrotts mest meriterade utövare 
genom tiderna. Under flera år var en av våra svenska idrotts-
legendarers allra svåraste konkurrenter. Vem tävlade han mot?

1. Björn Borg
X. Ingemar Stenmark
2. Thomas Wassberg

Den 3 september 1967 gick Sverige över från vänster- till 
högertrafik. The Telstars bidrog till den massiva informations-
kampanjen med en landsplåga som vunnit en musiktävling i TV. 
Vad hette den vid tiden mycket flitigt spelade Telstars-låten?

1. En gammal Amazon
X. Håll dig till höger Svensson
2. Här är polisen

Den 4 september 1907 avled den norske tonsättare Edvard 
Grieg. Förutom att han var tonsättare var han även en aktad 
pianist och dirigent. Internationellt är Grieg mest känd för att ha 
skrivit musik till en pjäs av Henrik Ibsen. Vilken pjäs?

1. Ett drömspel
X. Peer Gynt
2. Trollflöjten

Den 4 september 1957 lanserade Ford en bilmodell. TV-showen 
som ingick i lanseringen fick årets högsta tittarsiffror men 
försäljningen blev en flopp. Felsatsningen äventyrade bolagets 
existens och tros ha kostat 350 miljoner dollar. Vilken bilmodell?

1. De Soto
X. Edsel
2. Kaiser

hänt 29/8 - 4/9 tidigare år    v. 35  2022
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Sveriges Riksdag

Söndagen den 11 september är det riksdagsval. Här kommer några frågor för att testa dina kunskaper 
om Sveriges Riksdag.

Vem leder riksdagens arbete?
1. Talmannen  X. Statsministern  2. Oppositionsledaren

För att det inte ska bli hur många partier som helst i riksdagen finns det en spärr. Hur 
många procent av rösterna måste ett parti få vid ett val för att komma in i riksdagen?
1. 1%  X. 4%  2. 7%

Trots spärren är det nu ganska många partier i riksdagen. Hur många?
1. 6 st  X. 8 st  2. 10 st

Vilket är det största partiet i nuvarande riksdag?
1. Sverigedemokraterna  X. Moderaterna  2. Socialdemokraterna

Hur lång tid är det normalt mellan två riksdagsval nuförtiden?
1. 3 år  X. 4 år  2. 5 år

Hur gammal måste man vara för att få vara med och rösta i valet?
1. 16 år  X. 18 år  2. 20 år

Hur många riksdagsledamöter sitter i riksdagen?
1. 349  X. 370  2. 398

Det mesta av det som bestäms i riksdagen är förberett av arbetsgrupper som består av 
riksdagsmän från de olika partierna. Vad kallas dessa arbetsgrupper?
1. Konseljer  X. Parlament  2. Utskott

Riksdagen väljer vem som ska bli statsminister som sedan i sin tur utser de som ska 
sitta i regeringen. Vad kallas de som sitter i regeringen?
1. Styrelseledamöter  X. Statsråd  2. Kabinettsekreterare

Ofta kommer olika förslag till beslut från regeringen. Vad kallas ett sådant förslag?
1. Proposition  X. Preposition  2. Petition

Förslagen kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Vad kallas det då?
1. Propå  X. Remiss  2. Motion

Riksdagens arbete består mycket av debatter och frågor till regeringsledamöterna. Vad 
kallas det sistnämnda?
1. Genmälen  X. Acklamation  2. Interpellation
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Lösningen finns på facitsidan

Fönstret
Veckans kluring är en riktig nöt att knäcka. Några uträkningar behövs inte och en viss vana av 
kortspel kan faktiskt vara en större fördel än rent matematiska kunskaper. Kanske går det lättare 
om man gör en skiss. 

En konstnär vill inreda ett rum till en atelje. Han 

anlitar en snickare som sätter in ett fönster. 

Fönstret är kvadratiskt och där det sitter på väggen 

är det 1 meter brett och 1 meter högt.

När konstnären ser resultatet tycker han att det 

fortfarande är alldeles för mörkt i rummet. Han 

säger till snickaren att han måste sätta in ett annat 

fönster som är dubbelt så stort och släpper in 

dubbelt så mycket ljus.

Snickaren gör det. När konstnären kommer tillbaka 

ser han att fönstret fortfarande är kvadratiskt och 

att det även nu är 1 meter brett och 1 meter högt.

Nu är han nöjd. Hur kan detta stämma?
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Kommentarer 7-Dagar-frågor
1. 11 september (X). Från de 24 augusti kan man 
förtidsrösta. Även om man förtidsröstar så kan man 
ändra sig. Man har till valdagen den 11 september på 
sig. Om man ångrar sig och röstar igen räknas inte 
den första rösten. 7,5 miljoner människor har rätt att 
rösta i Sveriges val. Av dem brukar ungefär 87 
procent rösta. För att rösta måste man vara 18 år.
2. 6 månader (X). Ryssland började med sin attack 
mot Ukraina den 24 februari i år. Flera städer i 
Ukraina har blivit förstörda av bomber. Tiotusentals 
människor har dött. Miljoner människor har flytt. 
Ukraina fortsätter att kämpa för ett land i frihet.
3. Emporia (X). Människor som var inne på gallerian 
Emporia fick söka skydd när skjutningen började. 
Polisen säger att skjutningen är kopplad till 
brottslingar. Man tror att mannen som blev skjuten 
var det tänkta offret. Han var känd sedan tidigare 
som medlem i ett gäng med brottslingar. Kvinnan 
som blev skjuten har inte med brottslingar att göra. 
Hon var en turist. En 15-årig pojke har gripits.
4. Finland (2). Flera filmer på Finlands statsminister 
Sanna Marin har spridits på internet. På filmerna kan 
man se henne dansa och festa med andra kända 
personer. Nu pratar många om att det funnits droger 
på festen. Sanna Marin sa att hon inte sett några 
droger på festen och att hon inte använder droger. 
Vissa finska politiker tyckte att hon skulle drogtesta 
sig. Det gjorde hon. Testet visade negativt för droger. 
Hon hade inga droger i kroppen.
5. Jupiter (1). James Webb-teleskopet är det största 
och nyaste rymdteleskopet. Bilderna som det tagit 
blev mycket bra. Man kan, förutom den stora röda 
fläcken, se ringarna runt Jupiter och två små månar. 
Man kan även se ljuset på planetens norra och södra 
ände. De infraröda bilderna har i efterhand färglagts i 
blått, vitt, grönt, gult och orange för att man bättre ska 
kunna se Jupiter.
6. Beachvolley (2). I beachvolley ska man försöka få 
över bollen över ett nät till motståndarnas sida. Man 
får röra bollen tre gånger på sin sida. Men en spelare 
får inte röra bollen två gånger i rad. David Åhman och 
Jonatan Hellvig är båda 20 år. I semifinalen vann de 
mot Norge. Finalen vann de mot Tjeckien. Norge 
brukar vinna alla stora tävlingar. Att Sverige vann EM 
blev därför en överraskning.
7. Håkan Hellström (1). Håkan Hellström är född i 
Göteborg. Han har släppt totalt tio skivor under hans 
20 år som artist. Han har fått många priser för sin 
musik. Egentligen firade Håkan 20 år 2020. Viruset 
corona satte stopp för firandet då. Ingen annan artist 
har spelat så många gånger på Ullevi under samma 
sommar som Håkan gjort nu.

Kommentarer A-frågor
1. Finland (2). Turkiet har ännu inte godkänt, eller 
ratificerat som det kallas, Sverige och Finlands 
NATO-medlemsansökningar. Därför har tjänstemän 
ifrån Sverige, Finland och Turkiet haft ett möte i 

finländska Vanda. Exakt vad som sades på mötet 
är inte offentligt, men talespersoner säger att de är 
nöjda med mötet.
2. Bada bastu (2). I Finland pågår just nu en 
statlig kampanj för att informera finländarna om att 
det är bra att använda mindre el. Finland har 
tidigare fått en stor del av sin elektricitet ifrån 
Ryssland. I och med kriget i Ukraina har nu 
priserna på el stigit kraftigt. Kampanjen uppmanar 
också till att sänka inomhustemperaturen, duscha 
mindre och läsa en bok istället för att titta på tv.
3. Asien (1). Bristen på el i Bangladesh har lett till 
att skolor ska hållas stängda en dag i veckan. 
Även banker och myndigheter tvingas stänga en 
timme tidigare varje dag. I Bangladesh finns det 
många kraftverk som drivs av diesel. Men nu har 
inte Bangladesh råd att köpa diesel, därför har 
elbristen uppstått.
4. Katolicismen (X). Påven är överhuvud för den 
romersk-katolska kyrkan. I Nordkorea är det inte 
tillåtet för präster att verka. Påve Franciskus som 
egentligen heter Jorge Mario Bergoglio har varit 
påve sedan 2013.
5. Kina (X). Jättepandor tillhör björnsläktet och 
väger runt 100 kg som fullvuxna. Men när de föds 
väger de endast ca 100 gram. Det bedöms leva ca 
1 800 vilda pandor i Kina. Utöver det finns det 
ungefär 500 pandor på djurparker och i olika 
reservat. Till skillnad från andra björnar är 
jättepandan framförallt en växtätare som främst 
äter bambu. Alla pandor i världen ägs av Kina, 
även de som finns på djurparker runt om i världen. 
De är bara utlånade från Kina.
6. Dinosauriespår (1). Fotspåren efter en 
gigantisk reptil hittades i en nationalpark som heter 
Dinosaur Valley State Park. Man tror att spåren 
kommer från en dinosaurie som vägde nästan sju 
ton som fullvuxen och var omkring 4,5 meter hög. 
Dinosaurien levde troligtvis för 113 miljoner år 
sedan.
7. Kebnekaise (X). Sveriges högsta bergsmassiv 
Kebnekaise har två toppar, Nordtoppen och 
Sydtoppen. Nordtoppen är en klippa, medan 
Sydtoppens översta del är täckt av en glaciär. Så 
länge någon kan minnas så har Sydtoppen varit 
högre, men inte nu längre. Nu räknas Nordtoppen 
som Sveriges högsta punkt med sina 2 097 meter 
över havet.
8. Fästingar (2). Omkring 1000 personer ska ingå 
i vaccintestet. Borrelia är en så kallad zoonos, en 
sjukdom som sprids mellan djur och människor. 
Fästingar suger blod från människor och djur och 
kan då bli infekterade med olika smittämnen. 
Dessa smittor sprider de sedan vidare nästa gång 
de suger blod.
9. Målvakt (1). Målvakten Hedvig Lindahl, som 
numer spelar i Djurgården, gjorde sin 
landslagsdebut för över 20 år sedan och hon har 
spelat över 180 A-landslagsmatcher. Även 
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startade och slutade sin resa i Bulgarien. Hela 
resan tog fem månader.
6. HLR (X). Studien visar att de som fått skador 
vid HLR oftare dör. Den vanligaste skadan hos 
patienterna var revbensfrakturer. Därför anser 
forskarna att det bör göras en 
röntgenundersökning på de skadade. Här kan ni 
se en video hur man utför HLR:

https://vimeo.com/657325599
7. Treriksröset (1). Den svensk-norska gränsen 
är 1 630 km lång. Arbetet med att restaurera 
gränsen ska pågå fram till 2024. Stenhögarna 
som markerar gränsen kallas rösen. När den förra 
restaureringen gjordes fanns inte GPS-tekniken. 
Många av rösena som markerar gränsen har 
funnits i flera hundra år, men de har inte varit 
exakt positionsbestämda. Nu kan man bestämma 
gränsen på centimetern.
8. Finland (1). Finska Ani Lankila vann VM-guld 
på hemmaplan. Tävlingen lockade deltagare från 
flera andra länder, däribland Litauen och 
Storbritannien. Tävlingen är uppdelad i tre 
moment. Det första heter Speedhugging, där det 
gäller att krama så många träd som möjligt på en 
minut. Andra momentet är Dedikation, där den 
mest kreativa kramen prisas. Sista momentet 
heter Freestyle och där får man göra vad man vill. 
Första gången VM i trädkramning anordnades var 
2020.
9. Danmark (2). Ishockey-VM är indelat i olika 
divisioner. Den högsta divisionen heter ”Division 
I”, men brukar i dagligt tal kallas A-VM. För några 
år sedan ramlade Sverige ur A-VM, men på grund 
av att Ryssland har uteslutits från VM fick nu 
Sverige deras plats. Sverige har inte tagit en 
medalj i VM sedan 2007. Regerande 
världsmästare är Kanada. Det är bara Kanada 
och USA som någonsin har vunnit ishockey-VM 
för damer.
10. Usain Bolt (2). Sprintern Usain Bolt, från 
Jamaica, är den som har världsrekordet på 100 m 
och 200 m. Hans världsrekord på 100 m är 9.58 
sekunder. Inför sina lopp och efter dem gjorde 
han en gest där han lutar sig bakåt som för att 
skjuta en pil. Han har tidigare haft ett liknande 
varumärkesskydd i USA, men det har nu löpt ut. 
Usain Bolt slutade tävla för fem år sedan. Han har 
totalt vunnit 8 OS-guld och 11 VM-guld.
11. House of the dragon (1). “House of the 
dragon” är en så kallad prequel. Det betyder att 
det är en efterföljare, men som utspelar sig före 
originalserien. ”Game of thrones” är en av 
tidernas mest populära och dyraste tv-serier. 
”Game of thrones” avslutades för tre år sedan. 
”House of the dragon” handlar om familjen 
Targaryan och deras kamp om makten.
12. Dree Low (1). 2020 var Dree Low Sveriges 
mest strömmade artist på Spotify. Samma år 
tilldelades han två priser på P3-guldgalan. 

veteranen Caroline Seger missar Finlands-matchen 
då hon är skadad. VM kommer avgöras nästa år i 
Australien och på Nya Zeeland. Sverige är redan 
klara för mästerskapet.
10. Britney Spears (1). Britney Spears slog igenom i 
slutet av 90-talet och blev snabbt en världsstjärna. 
”Hold me closer”, är Britney Spears första inspelning 
sedan 2016 och den första musik hon ger ut sedan 
hon i fjol blev av med sitt förmyndarskap.

Kommentarer a-frågor
1. 6 månader (1).
2. En halvö (1).
3. Sanna Marin (2).
4. Somalia (2).
5. 8 partier (X).
6. Ulf Kristersson (2).
7. Malmö (X).
8. ca 10 dagar (1).
9. Newcastle (2).
10. Minioner (X).

Kommentarer B-frågor
1. 16 år (2). Ebba Busch anser att det finns för 
mycket EPA-traktorer i Sverige och att de är 
trafikfarliga. Därför vill hon att åldern för att skaffa 
körkort sänks från 18 till 16 år. 16-åringarna ska dock 
inte få köra bil inne i städer, utan bara i det som 
Kristdemokraterna kallar ”hjärtlandet”. Hon vill att 
körkortet kallas ”Buschkort”.
2. Ann Linde (2). Ann Linde har varit på besök i 
Ukraina. När hon och Ukrainas utrikesminister skulle 
besöka krigsfronten började helikoptern svaja 
ordentligt. Hon säger att det var väldigt dramatiskt, 
men att helikoptern klarade sig bra till slut och inget 
allvarligt inträffade.
3. 11 september (X). Valdagen inträffar alltid den 
andra söndagen i september. I år är det 11 
september som gäller, men redan nu kan man alltså 
förtidsrösta. Antalet som förtidsröstar har stigit sedan 
2006. 2018 röstade drygt 6,5 miljoner människor. Av 
dem var 2,9 miljoner förtidsröster.
4. Amazonas (2). Under måndagen förra veckan 
registrerades 2 258 bränder. Det är den högsta 
siffran på ett dygn sedan 2007. Själva regnskogen i 
Amazonas täcker en yta av 5,5 miljoner 
kvadratkilometer. Det skulle gå att få plats med tolv 
stycken Sverige på den ytan. Amazonas brukar kallas 
”jordens lungor” eftersom ca 20% av allt syre bildas i 
regnskogen. Därför anses det extra allvarligt att så 
mycket skog brinner upp. Många av bränderna 
startar då bönder i området utnyttjar det torra vädret 
och rensar upp på sina marker genom att elda upp 
fällda träd.
5. Flugit runt jorden (2). Den belgisk-brittiske 17-
åringen Mack Rutherford har blivit den yngsta 
personen någonsin att flyga ensam runt jorden. Han 
tog rekordet från sin storasyster som var 19 år när 
hon gjorde en liknande flygning i vintras. Rutherford 

KOMMENTARSIDOR
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Tidigare i år meddelade Dree Low att han slutar med 
musiken och all hans musik plockades bort från 
Spotify och Youtube. Nu åtalas han för grovt 
vapenbrott. Ett vapen har hittats i Dree Lows 
lägenhet och åklagaren bedömer att det har använts i 
kriminella kretsar.

Kommentarer K-frågor
(Frågorna byts ut onsdag eftermiddag/torsdag morgon!)
1. Ca 40 miljoner (2).
2. Festat (1).
3. Donau (1).
4. Havanna (1).
5. Silvio Berlusconi (2).
6. Man kan ändra sitt val senare (X).
7. Kristdemokraterna (X).
8. En affärsgalleria (X).
9. LIV (1).
10. Håkan Hellström (1).

Kommentarer C-frågor
1. Sverigedemokraterna (2). Sverigedemokraterna 
har lagt 1,4 miljoner kronor på reklam i sociala 
medier de senaste 30 dagarna. Tvåa på listan är 
Socialdemokraterna som har lagt 986 000 kr. Sist av 
riksdagspartierna är Vänsterpartiet. De har bara 
spenderat knappt 6 000 kr.
2. Sågspån (X). Underskottet på pellets är drygt sju 
miljoner ton. Det är ungefär en fjärdedel av den totala 
efterfrågan. Anledningen till att pelletsen är så 
efterfrågad nu är troligtvis de höga elpriserna. Därför 
vill fler personer elda med pellets. Även kriget i 
Ukraina har påverkat pelletsmarknaden då Ryssland 
tidigare varit en stor exportör av pellets. Pellets 
tillverkas genom att sågspån torkas och mals till ett 
finare material. Sedan pressas det under högt tryck 
och pellets bildas.
3. Piggelin (X). Flera personer har anmält GB Glace 
och anklagar dem för krympflation. Det har länge 
varit 15 piggelinglassar i varje paket, men numer är 
det bara 10. Trots detta kostar paketen lika mycket i 
många affärer. Anmälarna anser att företaget 
vilseleder kunderna. GB menar dock att de inte gjort 
något fel och säger att det tydligt står på paketet hur 
många glassar som paketet innehåller.
4. Annie Lööf (1). Mitt under Almedalsveckan i 
somras mördades psykiatrisamordnaren Ing-Marie 
Wieselgren. Nu har det kommit fram att 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf var en av 
måltavlorna. Den misstänkte mannen är nu misstänkt 
för förberedelse till terrorbrott.
5. Somalia (2). Afrikas horn är en halvö i östra Afrika. 
De länder som brukar räknas till Afrikas horn är 
Somalia, Etiopien, Eritrea och Djibouti. Unicef 
bedömer att antalet människor som drabbats av 
torkan har ökat från drygt nio miljoner i februari till 16 
miljoner nu i augusti. När vattenbristen sprider sig, så 
ökar risken för att sjukdomar ska sprida sig. I Somalia 
har över 8 000 fall av akut diarré rapporterats. Av 
dessa är två tredjedelar barn under fem år.
6. Koldioxid (X). Med hjälp av det nya 

rymdteleskopet James Webb har forskare upptäckt 
koldioxid från en så kallad exoplanet. En exoplanet 
är en planet som finns utanför vårt solsystem. 
Planeten som de har studerat befinner sig 700 
ljusår från jorden.
7. Kalifornien (2). Den nya lagen i Kalifornien gör 
det förbjudet att sälja nya bensinbilar efter 2035. 
Lagen säger även att från 2026 måste 35 procent 
av alla nya bilar vara utsläppsfria. Dock så kommer 
det fortfarande vara tillåtet att använda bensinbilar 
och att sälja dem på andrahandsmarknaden.
8. Fjäril (X). Fjärilen atlasspinnare är en av 
världens största fjärilar. Bredden på fjärilens vingar 
är ungefär 25 cm. Fjärilen lever vanligtvis i Asien. 
Fjärilsexperter vet inte varför den har synts till i 
Stockholm, men de tror att fjärilen kan ha smitit 
från någon som föder upp atlasspinnare hemma. 
Fjärilen lever i ungefär 10 dagar.
9. Newcastle (X). Det har riktats mycket kritik mot 
Alexander Isak efter att han skrivit på ett 
femårskontrakt för Newcastle. Anledningen är att 
den brittiska klubben ägs av Saudiarabien. Enligt 
uppgifter kommer Alexander Isak att tjäna 85 
miljonerkronor om året. I Newcastle blir han 
klubbkamrat med landslagsbacken Emil Krafth.
10. 54 (X). LIV-touren är en golforganisation som 
har startats av Saudiarabien. Den har blivit väldigt 
kritiserad av personer som anser att Saudiarabien 
är ett land som inte följer mänskliga rättigheter. På 
LIV-touren spelar Henrik Stenson. Anledningen till 
att den heter LIV med romerska siffror är att varje 
tävling består av 54 hål.
11. Nicki Minaj (X). Billboard hot 100 är en lista 
där de 100 för tillfället populäraste sångerna i USA 
presenteras. Senast en kvinnlig solorappare 
toppade listan var 1998. Då var det Lauryn Hill 
som gjorde det.
12. Oscar Magnusson (1). Totalt är det 58 
personer som har sommarpratat i år. Årets säsong 
avslutades med artisten Linnea Henriksson. Sven-
Ingvars sångare Oscar Magnusson är den som 
haft flest lyssnare när programmet sändes. Om 
man räknar alla personer som lyssnat på poddar i 
efterhand, så är det programledaren Pär Lärnström 
som haft flest lyssnare.

Kommentarer Det Var Då-frågor
1. Barna Hedenhös (1).
2. Devalvering (X).
3. Frankenstein (1).
4. Forsytesagan (1).
5. Paparazzo (X).
6. BT Kemi (1).
7. Björn Borg (1).
8. Håll dig till höger Svensson (X).
9. Peer Gynt (X).
10. Edsel (X).
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FACITSIDAN Vecka 35  29/8 - 2022

ELEVSIDAN

112 2X2 X12 X

211 12X XX1 1

1X1 1X1 1XX X

VECKANS KLURING

VECKANS EXTRAUPPGIFT

221 XX1 X21 1

22X 22X 112 211

2XX 12X 2XX XX1

XXX 212 1

PRISER 2022 (HT)
Veckans Nutidsfrågor 504 kr/hösttermin
Veckans Land   ingår i Nutidsfrågorna
Veckans Land Världsdelsarkiv + 150kr/termin

Veckans Engelska  504 kr/hösttermin
The News Quiz  ingår i Veckans Engelska
Pick and Choose  ingår i Veckans Engelska
The English Year  ingår i Veckans Engelska
Pick and Choose ämnesarkiv + 150 kr/termin
Moms 6% tillkommer
Höstterminen är 18 veckor lång för samtliga läromedel
Se hemsidan för fullständig prislista och möjliga tillval.

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 RAMP.

Svar:  Det första fönstret var monterat diagonalt. "Bredden" och "höjden" på fönstret var 
alltså 1 meter men sidorna på kvadraten var alltså inte mer än ca 0,7 m (roten ur 0,5). Ett 
nytt fönster med sidorna 1 x 1 meter sattes in och arean på detta fönster är dubbelt så 
stort. Det går att visa via en enkel skiss.

Facit: 1XX 2XX 12X 122

1. Talmannen (1).
2. 4% (X).
3. 8 st (X).

4. Socialdemokraterna (2).
5. 4 år (X).
6. 18 år (X).

7. 349 (1).
8. Utskott (2).
9. Statsråd (X). 

10. Proposition (1). 
11. Motion (2).
12. Interpellation (2).
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Mera information!
Veckans Nutidsfrågor (inklusive Veckans Land) kostar enbart 28kr/vecka hösten 2022. Det blir 
504 kr för hela höstterminen och för något som hela skolan kan använda. Vi fakturerar alltid 
terminsvis, dvs två gånger per år. Observera att alla prenumerationer är fortlöpande. Ska ni 
avsluta en prenumeration så meddela oss omgående.

Veckans Land ingår i prenumerationen. 
Veckans Land, med material om ett aktuellt land, utkommer senast onsdagar och är vårt 
populära läromedel i "världskunskap". De skolor som vill ha tillgång till vårt "världsdelsarkiv" (där 
det finns material om cirka 170 länder/landskap, betalar en extra avgift på endast 150 kr/termin.)

Arkiv. Allt material under terminen samlas i terminsarkivet så att det ska vara enkelt att få tag på 
lite äldre material. Vårt "världsdelsarkiv" finns kvar som tidigare på särskild plats.

Veckans Nutidfrågor med post. Det går fortfarande att få vår folder (fyra sidor) utskickad till sig 
med post. Tillägget till prenumerationen är 13 kr/vecka. Ni som eventuellt önskar avsluta detta 
tillägg kontaktar oss omgående.

Skulle posttidningen komma någon vecka trots att ni normalt sett inte får den så kan det vara ett 
tecken på att det har varit problem med era mailadresser. Kontakta oss i så fall!

Nytt för höstterminen är att vi har samlat våra engelskspråkiga läromedel Pick and Choose och 
The News Quiz i ett och samma paket. Vi kallar det nya paketet Veckans Engelska. Där ingår 
förutom Pick and Choose och The News Quiz även en helt ny del som vi har valt att kalla The 
English Year. Många av er är redan bekanta med Pick and Choose och The News Quiz som är 
övningsuppgifter respektive nutidsfrågor på engelska. Den nya delen, The English Year, kan bäst 
beskrivas som ett temabaserat läromedel. Vi tror att de olika delarna i Veckans Engelska 
kommer att komplettera varandra bra och i likhet med Veckans Nutidsfrågor + Veckans Land 
erbjuda ett läromedel som är flexibelt och passar alla möjliga olika elevgrupper. Priset för 
Veckans Engelska är endast 28kr/vecka hösten 2022, dvs 504 kr för hela höstterminen. För de 
som så önskar finns det även här möjlighet att komplettera med ett stort arkiv, Pick and Choose - 
Ämnesarkiv som innehåller cirka 600 övningar. Att komplettera med Ämnesarkivet kostar 150 kr. 

En prenumeration är inte knuten till någon enskild lärare som står som kontaktperson eller 
mejlmottagare utan kopieringsrätten tillhör prenumererande skola/skolenhet och materialet får 
alltså användas av hela skolan. Vi har plats för två mejlmottagare per prenumeration. Tanken är 
att man inte ska vara beroende av att kontaktpersonen alltid är närvarande utan att det även ska 
finnas någon mer att vända sig till för att få mejlutskicken med aktuella lösenord 
vidarebefordrade till sig, givetvis förutsatt att skolan/enheten har en aktiv prenumeration.

Med vänlig hälsning
Mera Förlaget
meraforlaget.se
nutid@mera.se
031-3409990
Telefontid vardagar: 10-12, 13-17
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