
B. Multiple Choice spørgeskema. De rigtige svar er markeret med et rødt kryds 

 

Fremgangsmåde  

Arbejd sammen i grupper eller par. I må meget gerne diskutere de tre svarmuligheder ud for hvert 

spørgsmål, inden I sætter ring om det svar, I mener er det rigtige. Fremlæg jeres svar i klassen og 

diskuter, hvad I synes var let, svært og/eller overraskende. 

1. Hvad er FN?    

a. En verdensregering 

b. En handelsorganisation 

c. En international organisation, hvor alle nationer arbejder sammen x 

 

2. Hvornår blev FN oprettet? 

a. Efter første verdenskrig 

b. Efter anden verdenskrig x 

c. Efter den kolde krig 

 

3. Hvorfor blev FN oprettet? 

a. For at forhindre spredning af atomvåben 

b. For at stoppe analfabetisme, sult og fattigdom 

c. For at bidrage til fred og sikkerhed og forhindre samtidige krige x 

 

4. Hvor mange medlemslande var der ved oprettelsen? 

a. 51 x 

b. 41 

c. 61 

 

5. Hvor mange er der i dag? 

a. 173 

b. 183 

c. 193 x 

6. Hvad er FN’s fem hovedopgaver? 



a. At opretholde international fred og sikkerhed – at beskytte menneskerettigheder – at 

levere humanitær hjælp – at opretholde international lov – at fremme bæredygtig 

udvikling x 

b. At opretholde international fred og sikkerhed – at beskytte menneskerettigheder – at 

udrydde fattigdom – at fremme bæredygtig udvikling 

c. At opretholde international fred og sikkerhed – at søge for uddannelse til alle – at levere 

humanitær hjælp – at opretholde international lov – at fremme bæredygtig udvikling 

 

7. Hvor er FN’s hovedkvarter? 

a. New York x 

b. New Delhi 

c. Geneve 

 

8. Hvad er FN’s seks vigtigste organer? 

a. Generalforsamlingen – Sikkerhedsrådet – UNESCO – UNICEF – WHO – Sekretariatet  

b. Generalforsamlingen – Sikkerhedsrådet – UNESCO – UNICEF – Det økonomiske og sociale 

råd – Sekretariatet  

c. Generalforsamlingen – Sikkerhedsrådet –– Sekretariatet – Det økonomiske og sociale råd – 

Formynderskabsrådet – Den internationale domstol x 

 

9. Hvem kan blive medlem af FN? 

a. Kun uafhængige stater der nyder international anerkendelse x 

b. Kun stater der respekterer menneskerettighederne 

c. Kun stater der sørger for uddannelse til alle borgere 

 

10. Hvilke sprog er arbejdssprogene i FN’s hovedorganer? 

a. Russisk, kinesisk, spansk, fransk, engelsk og arabisk x 

b. Russisk, kinesisk, spansk, fransk, engelsk og hindi   

c. Russisk, kinesisk, spansk, fransk, engelsk og indonesisk  

 

11. Hvilken kendt dansker var formand for FNs generalforsamling i 2015 – 2016? 

a. Anders Fogh  

b. Mogens Lykketoft x 

c. Magrethe Vestager 

 

Og til sidst et åbent spørgsmål til diskussion 

 

12. Hvad er de tre vigtigste ting FN beskæftiger sig med? 

 

a.   b.   c. 

 


