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Quiz (Kahoot) 

Spørgsmål 
1. Næsten fire ud af ti (38%) levede i ekstrem fattigdom i 1990. Hvor stor er andelen i dag? a) 10% 

b) 30% c) 50% 

2. Hvor høj er gennemsnitslevealderen i verden? a) 50 år b) 60 år c) 70 år 

3. Hvilke lande har den laveste børnedødelighed? Vietnam eller Egypten? Tyrkiet eller Malaysia? 

Danmark eller Singapore? Hviderusland eller USA? 

4. Jordens befolkning er i dag 7,6 milliarder (2018). Hvor mange regner vi med at være i år 2050? 

a) 8 milliarder b) 10 milliarder c) 12 milliarder 

5. Hvor mange mennesker forventes der at være på jorden i år 2100? a) 11 milliarder b) 15 

milliarder c) 18 milliarder 

6. Hvilket land har den største andel af kvindelige parlamentsmedlemmer? a) Sverige b) Japan c) 

Rwanda 

7. Den globale bistand er 135 milliarder dollars (2014). Hvor store er verdens militærudgifter? a) 

80 milliarder dollars b) 800 milliarder dollars c) 1800 milliarder dollars 

8. Af alle børn, der starter i skole, hvor stor en andel er piger? a) 10% b) 25% c) 50% 

Svar 
1. 10%: den ekstreme fattigdom – i dag målt som under 1,9 dollars om dagen – er faldet dramatisk 

de sidste 25 år.  

2. Gennemsnitslevealderen i verden er i dag 70 år. Det er en stigning på 20 år siden 1960’erne. Der 

er dog store forskelle i verden. I de nordiske lande lever man i over 80 år i gennemsnit, mens 

gennemsnitslevealderen i Afrika syd for Sahara er 57 år.  

3. Vietnam (2,2%) har lavere børnedødelighed end Egypten (2,4%) på trods af, at  Egypten næsten 

er dobbelt så rig. Malaysia (0,8%) har lavere børnedødelighed end Tyrkiet (1,4%). Singapore 

(0,27%) har lavere børnedødelighed end Danmark (0,35%).  Hviderusland (0,4%) har lavere 

børnedødelighed end USA (0,7%).  

4. I år 2050 er jordens befolkningstal beregnet til at være omkring 10 milliarder, hvilket er en 

stigning på 2,7 milliarder på 35 år (2015-2050). 

5. Mellem 2050 og 2100 er det beregnet, at befolkningsstigningen vil aftage således, at vi i år 2100 

vil være omkring 11 milliarder. Derefter vil befolkningstallet ikke vokse yderligere.  

6. Rwanda har flest kvindelige parlamentsmedlemmer med 64%. Globalt set, ligger Sverige på en 

fjerdeplads med 44% og Japan på 116. plads med sølle 9,5%. 

7. De globale militærudgifter er på omkring 1800 milliarder dollars. 

8. 50%. I dag er halvdelen af alle børn indskrevet i grundskole piger. Der er dog markante forskelle 

mellem lande.  
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