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Sidan 1 Vågen krossade staden. I vilket land?
Svar:
Möten om regeringen. Vem möter partiledarna?
Svar:
Nobelpris för forskning om cancer. Från vilka länder kommer pristagarna?
Svar:
Kulturprofilen döms till fängelse. Vad har han gjort?
Svar:
När skulle detta brott ha utförts?
Svar:
Godkänd lag för unga flyktingar. För hur många gäller detta?
Svar:

Sidan 2 Greta fortsätter att strejka. Varför strejkar hon?
Svar:
Eleverna i nian får allt bättre betyg. Hur stor är skillnaden i procent mellan i år och förra året?
Svar:

Sidan 3 En del politiker i EU fuskar med pengar. Hur fuskar man?
Svar:
Torkan stänger fabriken. Vad gör man i fabriken som orsakar detta?
Svar:
Färre dör i farlig drog. Vilken?
Svar:
SAAB säljer flyg till USA. Tillsammans med vilket bolag?
Svar:
Äldre är nöjda med hjälpen. Vilken kommun är sämst?
Svar:
Livstids fängelse för mord. Vem har han mördat?
Svar:

Sidan 4 Här är mannen som stoppade öknen. Hur gjorde han?
Svar:
Flyktingar ska skickas tillbaka till Myanmar. Vad tror du händer där?
Svar:
Kvinnorna på bilden protesterar. Mot vad?
Svar:
Komiker döms för sexbrott. Hur tror man han får sitta i fängelse?
Svar:
Militärer sköt flyktingar. Från vilken land kom militärerna?
Svar:
Vad gör paret längst ner till vänster?
Svar:



Sidan 5 Jag är starkare och bättre. Vad har förändrats i hennes liv?
Svar:
Fattiga arbetare utnyttjas i Qatar. Vad bygger de?
Svar:
Fotboll damer: Vilket lag leder allsvenskan?
Svar:
Fotboll damer och herrar: vilka blev utnämnda till årets bästa spelare?
Svar:

Sidan 6 Dansaren som gör musik. Vad heter gruppen som hon dansar i ?
Svar
De skrev om Pippi i Rinkeby. Vilken folkgrupp ska den handla om?
Svar:
De har stor makt på Internet. Hur kan man veta detta?
Svar:
Elever får Hans Roslings bok. Vad heter den?
Svar:

Sidan 7 Läs Katrin Kasströms spalt till höger. Håller du med?
Svar:
Många fikar varje dag. När är Kanelbullens dag?
Svar:
Längre väntan på brev och tidningar. Hur länge kan man behöva vänta?
Svar:

Sidan 8 Läs 8 frågor om nyheter!
Svar:
Var skickar du din rätta lösning?
Svar:


