
Quiz om menneskerettigheter, FN, Nobels Fredspris og velferdsstaten 

 

1. Menneskerettighetene ble laget av …  

a) FN 

b) De som jobber for Røde Kors 

c) NATO 

 

 

2. Menneske-rettighetene ble laget av 50 land som gikk sammen etter … 

a) at Norge sa nei til å bli med i EU 

b) 2. verdenskrig. Da hadde mange mennesker det fælt 

c) at Erna Solberg ble statsminister 

 

 

3. Hva kan skje hvis et land ikke følger menneske-rettighetene? 

a) Ingenting kan skje 

b) De som jobber med lover i landet må skrive et brev og si unnskyld 

c) Saken kommer til domstolen for menneske-rettigheter. Hvis landet ikke har 

respektert menneske-rettighetene blir resultatet at landet får bøter, og de det 

skjedde fæle ting med får erstatning (penger man får hvis noen har gjort noe galt 

mot deg) 

  

 

4. De to bokstavene i navnet FN står for … 

a) Franske nasjoner 

b) Flerkulturelle naboer 

c) Forente nasjoner 

 

 

5. Organisasjonen FN jobber med mange forskjellige ting. Hvilke? 

a) Statsbudsjett, lokalpolitikk og bompenger 

b) Krig og fred, menneskerettigheter, utvikling, innvandring og flyktninger, klima og 

miljø 

c) Forsvaret (militæret) til Norge 

 

 

6. De som har vunnet Nobels Fredspris pleier å være personer som … 

a) jobber for fred i verden og respekt for menneskerettighetene 

b) er soldater og gjør en bra jobb 

c) jobber for staten og gjør en bra jobb 

 

 



Quiz om menneskerettigheter, FN, Nobels Fredspris og velferdsstaten 

 

7. Hva er velferdsgoder? 

a) Det er bra ting som folk får fra landet sitt slik at de skal være trygge og ha det bra 

b) Det er bra ting man får hvis man er god venn med sjefen 

c) Det er papir-arbeid på NAV 

 

 

8. Hva betyr det at Norge er en velferdsstat? 

a) Det betyr at Norge gir velferdsgoder til folket sitt  

b) Det betyr at ingen trenger å jobbe hvis ikke de vil 

c) Det betyr at alle har det bra uansett 

 

9. Hva betyr det at en tjeneste (en ting sånn som NAV, sykehus, skole ++) er offentlig? 

a) Hvis en tjeneste er offentlig betyr det at det er skattepengene våre som betaler 

for og staten som betaler for det og bestemmer over det 

b) Hvis en tjeneste er offentlig betyr det at det er privatpersoner kan bestemme selv 

hva de vil gjøre med det 

c) Det betyr at det koster mye penger 

 

 

10. Vi som bor i Norge får mange ting uten å betale for det: Sykehus, billig legetime, 

skole, lys i gata, asylmottak, noen som vasker i byen, veier, og mye mer. Alt dette 

koster veldig mye penger. Hvor får vi pengene fra? 

a) Penge kommer fra skatten man betaler når man tjener penger (fra skattepenger 

fra lønn) og fra Norges olje og gass  

b) Fra andre land i verden 

c) Pengene bare finnes. Ingen trenger å gjøre noe for at vi skal ha nok penger 

 

 

11. For at Norge skal kunne fortsette å gi velferdsgoder til folket sitt er det viktig at … 

a) Folk prøver å jobbe hvis de kan, sånn at de er med å tjene penger som vi kan 

bruke på velferdsgoder 

b) Folk passer på helsa si og ikke blir syke sånn at de ikke kan jobbe 

c) NAV ikke deler ut penger 

 


