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Sidan 1 Bråk om nya regler. Vilka?
Svar:
De tog emot fredspriset. Var delas priset ut?
Svar:
Annie Lööf sa nej till Stefan Löfven. Var kan du läsa mer om detta?
Svar:
Möte om Jemen. Vilka länder är också med i kriget?
Svar:
Var träffas parterna?
Svar:
När är det lucia?
Svar:

Sidan 2 Eleverna ska lösa problemet. Vad heter projektet?
Svar:
Snart förbjudet att röka på vissa platser utomhus. Vad är regeringens mål?
Svar:

Sidan 3 Unga män som flytt tvingas sälja droger. Vad har de lovats när de säljer droger?
Svar:
Återvunna kläder på fest. Vilken fest?
Svar:
Tiggeri får inte stoppas. Vilka säger nej?
Svar:
Hèdi Fried får fint pris. Vilket?
Svar:
Julmusik är jobbigt för dem som jobbar i butiker. Vad händer?
Svar:
Många som dör i trafiken har inte haft bälte på sig. Vilken organisation säger detta?
Svar:

Sidan 4 Protester tvingade Macron att ändra sig. Vad var den utlösande faktorn för protesterna?
Svar:
Nytt rekord i utsläpp. Hur mycket?
Svar:
Förbjudet att slå barn. När infördes detta förbud i Sverige?
Svar:
Färre dödas av terrorister. I vilket land har man gjort undersökningen?
Svar:
Hon tar över efter Merkel. Hur länge ska hon sitta som förbundskansler?
Svar:
Vill du byta plats med damen på bilden längst ner till vänster?
Svar:



Sidan 5 Finland vann över Sverige. I vilken sport?
Svar:
Hanna Öberg gjorde årets bragd. Vilken tidning delar ut priset?
Svar:
Fotboll damer: Var spelas nästa års VM?
Svar:
Fotboll damer: Vem vann Guldbollen?
Svar:

Sidan 6 Få julstämning  med film. Vilken tycker du bäst om bland förslagen?
Svar
Hon ska prata radio i vinter. I vilken kanal kan du höra detta?
Svar:
Populärast på sajten Youtube. Hur många gånger har den visats?
Svar:
Han vann Idol. Från vilken stad kommer vinnaren?
Svar:

Sidan 7 Läs Agnes Sauters spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Så fick julen sitt namn. Varför heter det julklapp?
Svar:
Vad heter julen på engelska?
Svar:
Och på tyska?
Svar:
Nu är risken mindre att bli lurad på telefon. Vad har ändrats?
Svar:

Sidan 8 FNs rättigheter fyller 70 år. Efterlever alla länder dessa? Vad kan vara svårt?
Svar


