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Förra veckan var det ett år sedan som människor trängde sig in i Kapitolium i 
USAs huvudstad Washington D.C. Det stora huset Kapitolium motsvarar 
Riksdagshuset i Stockholm. Människorna stormade huset för att de trodde att den 
president som skulle avgå hade förlorat valet på grund av fusk. Vem var 
presidenten som hade förlorat valet?

1.  Joe Biden  X. Donald Trump  2. Barack Obama

Världens största rymdkikare har skjutits upp med en raket och lämnat jorden. Den 
kallas James Webb och är nu på väg mot sin omloppsbana. Där ska den kretsa 
runt solen i många år och ta bilder av stjärnor och galaxer. Vad kallas en sådan 
rymdkikare?

1.  Teleskop  X. Stetoskop  2. Stroboskop

Sedan den 1:a januari är det förbjudet att bete sig på ett visst sätt. Det som man 
inte längre får göra är något som ställer till problem på gator, i parker och i 
naturen. Vad är det som man numera kan få böter för om man gör?

1.  Pratar högt i telefon X. Låter hunden springa lös  2. Kastar fimpar eller snus

Nu har även det svenska kungaparet drabbats av något som många i Sverige och 
i övriga världen råkat ut för. De tvingas nu hålla sig isolerade på kungliga slottet i 
Stockholm. Vad är det som kung Carl-Gustav och drottning Silvia drabbats av?

1.  Näthat  X. Klimatångest  2. Covid-19

Ringhals-3 stoppad igen! Så stod det i en rubrik i tidningarna i förra veckan. Det 
var nog inte så bra eftersom det är kallt, samtidigt som det är brist på el och priset 
på el varit ovanligt högt under den här vintern. Vad är det som finns i Ringhals 
utanför Varberg?

1.  Ett kärnkraftverk  X. En vattenkraftsdamm  2. En vindkraftsanläggning

I Spanien har en flicka omkommit i en lekolycka. Hon föll av när hoppborgen som 
hon lekte på lyftes flera meter upp i luften av starka vindar. För bara några veckor 
sedan hände något liknande i Australien. Vilket av följande ord har med vindstyrkor 
att göra?

1.  Frost  X. Orkan  2. Pandemi

En fallolycka med ett lyckligt slut inträffade i Kroatien. En bergsklättrare 
låg skadad i 13 timmar på ett snötäckt berg. Han klarade sig tack vare 
att ett djur höll honom varm tills räddningen kom. Det djuret kallas ofta 
”människans bästa vän”. Vilket slags djur var det som höll honom varm?

1.  Hans hund  X. Hans katt  2. Hans häst

1

2

3

4

5

6

7

2

v. 02 1/1 - 9/1 - 2022


