
Færre mennesker lever i fattigdom i dag 
enn for 25 år siden. Sant eller usant?

a) Usant, det er 1 milliard flere fattige i dag
b) Sant, det er 1 milliard færre fattige i dag
c) Usant, situasjonen har ikke endret seg
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I hvilken del av verden bor det flest 
barn som ikke går på skole?

a) Europa
b) Asia
d) Afrika
c)  Sør-Amerika

Antallet mennesker i verden som sulter 
er synkende. Sant eller usant?

a) Sant
b) Usant

Hva er den gjennomsnittlige 
levealderen i verden?

a) 50 år
b)   60 år
c) 70 år

Kun ett land i verden hadde flere kvinner 
enn menn i parlamentet i 2018. Hvilket land 

er dette?

a) Storbritannia
b)   Norge
c) Frankrike
d) Rwanda
e)   Peru

Hvilket av disse tre alternativene 
sparer mest vann?

a) Å dusje i stedet for å ta et bad
b) Å drikke brus i stedet for vann
c) Å la være å spise en hamburger

Hvilket svaralternativ er feil? 
Ren energi kan lages av:

a) Kull
b)   Sol
c) Vind
d) Bølger

Hvor mange land i verden har lover mot 
å kjønnsdiskriminere når en arbeidsgiver 

skal ansette noen?

a) Nesten alle – 190 land
b)  Omtrent halvparten – 94 land
c)  Rundt en tredjedel – 67 land

Hva er en bærekraftig fabrikk?

a) En fabrikk som har blitt bygget for lenge  
 siden, og fremdeles fungerer
b) En fabrikk som støtter andre bygninger
c) En fabrikk som ikke er til skade 
 for miljøet
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Hvor stor andel av befolkningen i 
utviklingsland lever i slummer?

a) 30 %
b) 55 %
c) 80 %

Hva skaper mest forurensning i havet?

a)  Søppel langs stranden
b) Maneter og krabber
c)  Sjøgress

Skog er viktig i kampen mot 
klimaendringene fordi:

a)  Det er gøy å leke i skogen
b)  Trær produserer oksygen
c)  Vi trenger ved for å drifte 
 industriene våre

Hva er et demokrati?

a)  Et land styrt av en diktator
b)  Et land styrt av folket
c)  Et land styrt av kvinner 

Hvorfor er rettferdig handel viktig for 
samfunnet og hvorfor bør man kjøpe 
produkter merket med «FairTrade»?

a)  Det gjør at de som har laget produktet får  
 en rettferdig lønn for jobben de har gjort
b)  Det gjør at industrien tjener 
 mer penger
c) Det oppfordrer folk til å 
 spise sunnere mat 

Hva er den beste måten å 
bekjempe fattigdom på?

a)  Å senke skattene for de rike
b)  Å dele på rikdommen som 
 produseres i verden
c)  Å forhindre at utlendinger    
 kommer inn i landet ditt

Hva er fornybar energi?

a) En ny type energidrikk
b) Energi som kommer fra naturlige 
 ressurser, som sollys og vind
c)  En energikilde som man kan 
 abonnere på

Plast på avveie er ikke bra for miljøet. 
Hvordan kan vi på best mulig måte kutte 

ned på plastavfall?

a)  Ved å resirkulere alt plastavfallet vårt
b) Ved å kaste alt plastavfallet vårt uten 
 å resirkulere det
c) Ved å kjøpe færre produkter som er   
 laget av plast eller som er pakket 
 inn i plast



Hvor mange mennesker lever i ekstrem 
fattigdom i verden i dag?

a) Om lag 8 millioner mennesker
b) Om lag 80 millioner mennesker
c)  Mer enn 800 millioner mennesker
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Hvor mange prosent av barn mellom 6 og 11 år 
går på skole i landene sør for Sahara i Afrika?

a)  Omtrent 40 %
b)   Omtrent 60 %
c) Omtrent 80 %

Hvor mange mennesker i verden får ikke 
nok mat til å ha en god helse?

a) Nesten ni hundre tusen mennesker
b)  Nesten ni millioner mennesker
c)  Nesten 900 millioner mennesker

Færre og færre av verdens barn under 5 år 
dør. Hvorfor? Velg to av alternativene.

a)  Takket være næringsrik mat
b)  Takket være mobiltelefoner
c)  Takket være rent drikkevann
d)  Takket være internett

Hvilket land var det første i verden til å gi 
kvinner fulle politiske rettigheter (retten til 

å stemme og bli valgt)?

a)  Frankrike
b)   USA
c)  Finland

Hvilket land i verden har størst 
vannforsyning?

a)  Norge
b)  Brasil
c)   Kuwait
d)  Kina

Hvilket svar er riktig? Energieffektivitet er:

a)  Når en lampe lyser sterkt
b)  Når du kan bruke energi uten å bekymre  
 deg for forbruket
c)  Når en bygning bruker relativt lite energi 
 for å forsyne seg selv med den 
 strømmen den trenger

Hvis du har en jobb, er du da trygg 
fra fattigdom?

a) Ja, fordi man jobber for å tjene penger
b)  Nei, man kan ha en jobb og samtidig 
 leve i fattigdom

Sant eller usant: De fleste mennesker 
har tilgang til Internett.

a)  Sant – mer enn 80 % av verdens 
 befolkning har tilgang til Internett
b) Usant – mindre enn 50 % av verdens   
 befolkning har tilgang til Internett

2
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Det finnes allerede flere løsninger for å spare 
energi og beskytte planeten. Hvilket av disse 

transportmidlene finnes foreløpig ikke?

a)  El-sykler
b) El-busser
c)  El-passasjerfly
d) El-biler

Hva er overfiske?

a)  Å spise så mye fisk at man blir syk
b)  Å fiske mer fra havet enn det som   
 erstattes naturlig 
c)  Å mate fisk for mye så de blir større

Forskere advarer om at vi nå går gjennom 
det som kalles "den sjette utryddelsen 

av arter". Hva skyldes dette?

a)  Menneskene
b)  En økning i antall rovdyr 
c)  Stråling fra mobiltelefoner

Sant eller usant: Å rekruttere barnesoldater 
er ulovlig overalt i verden.

a)  Sant – alle land har forbudt bruk 
 av barnesoldater
b)  Usant – omtrent 50 land har ikke lover 
 mot å bruke barnesoldater

FN har 193 medlemsland. Hvor mange 
av disse har sagt ja til å jobbe for 

å oppnå bærekraftsmålene?

a) 87
b) 156
c) 193

Sant eller usant: Antall mennesker som 
lever i ekstrem fattigdom har sunket 

de siste 25 årene.

a) Sant
b) Usant

Hva er riktig?

a)  Global oppvarming er noe sprøyt, 
 for det er fortsatt kaldt på vinteren
b)  Global oppvarming er noe sprøyt, 
 for det finnes fortsatt isbreer
c)  Global oppvarming vil forårsake flere   
 oversvømmelser og kraftige stormer

Hvor mye mat kastes på 
verdensbasis hver dag?

a)  Ikke noe, ettersom all mat blir enten  
 spist eller fryst ned
b) Mindre enn 10 %, da vi har blitt mye   
 flinkere til å la være å kaste mat
c) En tredjedel av all maten som produseres



De fleste av verdens fattige bor i:

a)  Europa
b)  Nord- og Sør-Amerika
c)  Afrika og Asia
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Sant eller usant? I verden er det er færre 
jenter enn gutter som går på skolen.

a) Usant, det er flere jenter enn gutter 
 som går på skolen
b)  Sant, det er færre jenter enn gutter 
 som går på skolen
c)  Usant, det er like mange jenter som  
 gutter som går på skolen

Hva forårsaker sult og feilernæring? 
Velg to riktige alternativer.

a)  Fattigdom, fordi da kan man ikke kjøpe mat,  
 og bøndene har ikke råd til avlinger
b)  Klimaendringer, fordi de påvirker været 
 og gjør det vanskelig å drive jordbruk
c)  Skoler som ikke tilbyr bra nok 
 skolemat til elevene sine

Hvilket av disse alternativene er best 
for en nyfødt baby?

a)  Å få morsmelkerstatning
b)  Å kun få vann
c)  Å bli ammet

Hvor mange land i verden hadde en kvinne 
som president eller statsleder i 2017?

a) 5
b)   20
c)  100

Hvor ender mesteparten av 
folks avfallsvann opp?

a)  Det blir renset og resirkulert
b)  Det blir oppbevart på trygge steder
c)  Det tømmes ut i elver og hav uten å   
 renses først

Global oppvarming skjer hovedsakelig 
på grunn av en økning av en type gass 

i atmosfæren. Hvilken?

a)  Ozon
b)   Karbondioksid
c)  Helium

Hva betyr økonomisk vekst?

a)  At du sparer penger hver måned
b)  At prisene øker
c)  At verdien av varer og tjenester øker

Alle har tilgang til elektrisitet

a) Sant
b)  Usant

3
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Hva er fornybar energi?

a)  Energi som kommer fra naturlige kilder 
 og som aldri brukes opp
b)  Energi fra kull og olje
c)  En type energi som ennå ikke 
 har blitt oppdaget

Hvor stor andel av livet og artene som 
finnes i havet har blitt oppdaget?

a)  Omtrent 5 %  
b) Omtrent 50 %
c)  Mer enn 80%

Biomangfold er:

a) Mangfoldet av plante- og dyrearter 
 som lever på planeten vår
b) Variasjonen av sunne, økologiske 
 produkter man kan finne på butikken
c)  Antallet planeter det vil være 
 mulig for mennesker å leve på

FNs fredsbevarende styrker har hjelmer 
som er lette å kjenne igjen. Hvilken farge 

har hjelmene?

a)  Blå
b)  Hvit
c) Grønn

Hva skal til for å oppnå de 
17 bærekraftsmålene?

a)  At alle landene bidrar
b) At de utviklede landene blir rikere
c)  Utviklingsland må forbedre   
 politikken sin

For å oppnå bærekraftsmålene bør flere land 
sørge for å bruke mer:

a)  Kull og olje
b)  Gass
c)  Energi fra sol, vind og vann

Oljeindustrien er den mest forurensende i 
verden. Hvilken industri kommer på andreplass?

a)  Kull-industrien
b) Tekstil-industrien
c) Mobiltelefon-industrien 

For å minske helseforskjellene i verden 
bør alle barn ha tilgang til 

a)  Rent drikkevann
b)  Medisinsk hjelp
c)  Vaksiner
d)  Alle alternativene ovenfor



I 1990 levde nesten 4 av 10 mennesker 
(38 prosent) i ekstrem fattigdom. 

Hvor mange lever i ekstrem fattigdom i dag?

a)  1 av 10
b)  3 av 10
c)  5 av 10
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Hvor mange skoler i utviklingsland har 
tilgang til datamaskiner og Internett?

a)  Omtrent 20 %
b)  Omtrent 40 %
c)  Over 60 %

 

Hva er feilernæring?

a)  Når du ikke spiser tre ganger om dagen
b)  Når du ikke spiser kjøtt hver dag
c)  Når du ikke spiser nok sunn mat med   
 vitaminer, proteiner og fiber

Hvor mange minutter med fysisk aktivitet 
bør barn mellom 5 og 17 år ha hver dag for 

å holde seg sunne og friske?

a)  60 minutter
b)  30 minutter
c)  Barn behøver ikke fysisk aktivitet 
 hver dag  

Hvilket av disse landene har enda ikke 
hatt en kvinnelig statsleder?

a)  Pakistan
b)  USA
c)  India
d)  Liberia

Hvor stor andel av verdens avfallsvann 
tømmes ut i elver og hav?

a)  30 %
b)   50 %
c)  80 %

Hvorfor er noen ressurser fornybare?

a)  Fordi de ikke forurenser
b) Fordi de er helt nye
c) Fordi de kan fylles opp igjen av 
 naturen ganske raskt

Hvor mange mennesker i verden er uten jobb?

a)  2 millioner
b)  200 millioner
c) 2 billioner

Hva bruker størstedelen av befolkningen 
i utviklingsland mobilen til?

a)  Å tekste
b) Å ringe
c)  Å surfe på nettet
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Urbanisering betyr at flere folk flytter 
fra landet og inn til byen. Vet du hvor i 
verden urbaniseringen skjer raskest?

a)  I Europa
b)  I USA
c)  I utviklingsland

Sant eller usant: Hvis vi ikke endrer 
vanene våre vil det innen år 2050 være 

mer plast enn fisk i havet.

a) Sant
b) Usant
  

Hva er riktig?

a) Jordas skoger vokser. Stadig flere 
 trær blir plantet
b)  Jordas skoger hogges ned like fort 
 som de blir plantet
c)  Jordas skoger forsvinner. Omtrent   
 halvparten av alle skoger er allerede   
 borte

Hvilket land i verden har tatt 
imot flest flyktninger?

a)  Tyskland
b)  Tyrkia
c)  USA
d)  Iran

Hvem bør være med og samarbeide om 
å nå de 17 bærekraftsmålene?

a) Sivilsamfunnet
b) Myndigheter
c) Bedrifter
d)  Alle

 

Hva er den beste måten å 
bekjempe ulikheter på?

a)  Sørge for at alle barn har tilgang til 
 en god utdannelse
b) Sørge for at alle bruker de samme klærne
c)  Sørge for at alle har en mobiltelefon

Hvem sitt ansvar er det å 
ta vare på planeten?

a)  Forskere
b)  Innflytelsesrike mennesker
c)  Myndighetene
d)  Alle

Plastposer er et stort problem for miljøet 
vårt. Hvilket land var det første som 

forbød plastposer?

a)  Sverige
b)   Russland
c)  Rwanda

  



De 1 prosent rikeste i verden eier:

a) Omtrent 10 prosent av verdens 
 totale rikdom
b) Omtrent 30 prosent av verdens 
 totale rikdom
c)  Mer enn 50 prosent av verdens 
 totale rikdom
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Hvor mange av menneskene som lever 
i utviklingsland har mobiltelefon?

a) Omtrent 3 av 10
b) Omtrent 6 av 10
c)  Omtrent 8 av 10

I hvilken del av verden bor det flest 
mennesker som sulter? 

a)  Afrika
b)   Asia
c)  Oseania 

Hvilket av disse insektene sprer 
sykdommen malaria?

a)  Mygg
b)   Øyenstikkere
c)  Ildfluer

Hvor mange prosent av forskere innenfor 
vitenskap og teknologi er kvinner?

a)  50 %
b)  30 %
c) 70 %

Hvilket utsagn er riktig?

a)  Det er flere mennesker som eier en 
 mobiltelefon enn som eier et toalett
b)  Folk flest har toaletter, men har ikke 
 råd til mobiltelefon
c) 85 % av verdens befolkning har 
 både mobiltelefon og toalett

Hvilken av de følgende er en 
fornybar energikilde?

a)  Olje
b)   Gass
c)   Sollys

Sant eller usant: De fleste voksne 
har en bankkonto.

a)  Sant, rundt 62 % av alle voksne har 
 en bankkonto 
b)  Usant, bare 47 % av alle voksne har 
 en bankkonto
c)  Usant, omtrent 50 % av alle 
 voksne har en bankkonto

Hvilken av disse oppfinnelsene er 
den beste for miljøet?

a)  Elbilen
b)  Dieselbilen
c)  Bensinbilen
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Hvor stor andel av verdens befolkning 
vil bo i byer i år 2030?

a) 20 %
b) 60 %
c) 100 %

Plastposer er farlige for skilpadder fordi 
de noen ganger tror det er:

a) Mat
b) Leker
c) Skjell

Trær forhindrer katastrofer fordi:

a) De fungerer som beskyttelse 
 mot stormer
b) De forhindrer tørke, oversvømmelser 
 og skred
c) Dyr som bor i trærne kan advare   
 mennesker om kommende 
 naturkatastrofer

Hva er en flyktning?

a)  En som flytter til et nytt land for 
 å jobbe eller studere
b)  En som ikke kan bli værende i hjemlandet   
 sitt på grunn av krig eller forfølgelse 
c)  En som tvinges til å jobbe for lite 
 eller ingen lønn

Bærekraftsmålene er til for å gjøre verden 
til et bedre sted for alle. Hvor lang tid 

har vi på oss for å nå dem?

a)  Til år 2040
b)  Til år 2030
c)  Til år 2050

Hvor ble Klimaavtalen signert av 
en rekke statsledere i 2015?

a) Paris (den kalles også Paris-avtalen)
b) London (den kalles også Big Ben-avtalen)
c)  New York (den kalles også 
 Manhattan-avtalen)

Er bier bra for miljøet?

a)  Ja, de hjelper planter å gro og de 
 produserer mat
b)  Nei, de er ikke til hjelp – de lager 
 bare honning
c)  Ja, fordi de spiser andre insekter

I de fleste av verdens land er lønnen 
urettferdig og menn tjener mer enn 

kvinner selv om de gjør den samme jobben. 
Men vet du hvor lønnsforskjellene er minst?

a) I Norge
b) I Romania
c) I Italia
d) I Estland



Den fattigste halvparten av verdens 
befolkning eier like mye som:

a)  De 8 rikeste personene i verden
b)  De 800 rikeste personene i verden
c)  De 8000 rikeste personene i verden
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God utdanning er viktig for:

a) Å forbedre helse
b)  Å redusere fattigdom
c)  Både a og b er riktig

Hvor mange av verdens barn vokser ikke 
ordentlig fordi de ikke får nok næring?

a) Hvert niende barn
b) Hvert fjerde barn
c) Annethvert barn

Hvor mange liv reddes hvert år som 
følge av vaksinering?

a)  En halv million
b)  To til tre millioner
c)  Fem millioner

Å utdanne jenter og kvinner er en viktig del av 
bærekraftsmålene. Hvorfor er dette så viktig?

a)  Det jevner ut lønnsforskjeller mellom 
 menn og kvinner
b)  Det bidrar til å redusere barnedødelighet
c)  Det bidrar til at kvinner lettere får 
 seg jobb
d)  Alle grunnene nevnt ovenfor 

Hvor stor andel av verdens vann 
er drikkevann?

a)  Bare 3 %
b)  Halvparten – 50 %
c) Det aller meste – 97 %

Hvorfor er det så viktig med ren energi?

a) Ren energi er billig
b) Fossil og «skitten» energi som kull og olje  
 øker klimaforandringene
c) Skitten energi gjør at klesvasken 
 ikke blir ren

Hvor i verden var det flest arbeidsinnvandrere 
i 2017 – det vil si mennesker som reiser for 
å jobbe i et annet land enn der de ble født?

a) Nord-Amerika
b) Europa
c) De arabiske statene
d) Kina og Russland 

Hva betyr egentlig infrastruktur?

a)  Naturressursene et land har
b)  For eksempel veier, bygninger, elektrisitet  
 og telekommunikasjon
c)  Begge alternativene ovenfor
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Bare 3 % av jordas overflate er dekket av byer. 
Men vet du hvor stor andel av verdens 
karbon-utslipp som kommer fra byene?

a) 75 %
b) 50 %
c) 20 % 

Hvor mange plante- og dyrearter 
finnes i havet?

a) Rundt 25 000 dyrearter og 30 000   
 plantearter
b) Rundt 200 000 identifiserte arter, men  
 antageligvis finnes det millioner av arter 
 vi ikke vet om ennå
c) Så mange som 500 000 identifi 
 serte plante- og dyrearter

Mange arter lever i skogen. Hvor mange av 
verdens plante- og dyrearter har skogen 

som sitt hjem?

a) 30 %
b) 50 %
c) 80 %

Hvor mange barn hindres fra å gå på skolen 
på grunn av krig eller konflikter? 

a)  2,5 millioner
b) 15 millioner
c) 25 millioner

Bærekraftsmålene skal:

a)  Utrydde fattigdom
b)  Minske ulikheter
c)  Bremse global oppvarming
d)  Alle alternativene ovenfor

Hvilke av disse tingene kan du resirkulere?

a) Et lekseark fra læreren din
b) En tom maisboks etter fredagstacoen
c) En tom Solo-flaske
d) En lyspære som ikke virker lengre
e) Alle alternativene ovenfor

I Europa produserer vi 25 millioner tonn 
plastavfall i året. Hvor mye av det blir resirkulert?

a) Omtrent 90 %
b)  Omtrent 60 %
c)  Omtrent 30 % 

Hva betyr diskriminering?

a) At kvinner er verdt mer enn menn
b) At man behandler noen annerledes på  
 grunn av for eksempel kjønn, hudfarge,  
 utseende eller religion
c) At de rike er mer verdt enn de fattige


