
Spørsmå lsguide 

Dette er en guide for NM-arrangører for å lage en NM-quiz basert på tidligere erfaringer. Særlig tar den 

for seg hvordan det skal sikres en passende vanskelighetsgrad og at quizen er variert. 

1. Generelt om mesterskaps- vs pubquiz 
Hittil har NM ligget et sted mellom vanlig pubquiz og internasjonale mesterskap når det gjelder stil og 

vanskelighetsgrad. Antakelig har det beveget seg litt mot sistnevnte de siste årene, men dette gjelder 

forsåvidt også landets pubquizer ettersom nivået stadig har vært økende. 

NM er et arrangement for Norges beste quizere, som alle er ute etter å få uttelling for det de virkelig 

kan. Dette betyr at det ikke bare er i orden, men også ønskelig, at de som er sterke på visse områder, får 

betalt for dette. En konsekvens av dette er at for eksempel spørsmål der de fleste har bortimot like 

sjanser for å gjette seg frem til riktig svar, bør spille en mindre rolle enn i en mer uformell quiz, der dette 

gjerne brukes som virkemiddel for å «heve bunnen». 

Et eksempel fra sportskategorien:  De som er sportsinteresserte, kan gjerne mye om utøvere, lag og 

resultater i forhold til de som er dårligere på sport, og det er derfor rimelig å ha med en god andel slike 

«harde» sportsspørsmål i forhold til spørsmål om f.eks. regler og grener. På tilsvarende måte bør en del 

av spørsmål innen litteratur, film og musikk virkelig favorisere dem som interesserer seg for dette, heller 

enn bare har fått med f.eks. seg hva som nylig har blitt mye omtalt i media – og tilsvarende innen alle 

temaer. Alt dette så lenge det lar seg forene med helheten og den totale vanskelighetsgraden. 

2. Vanskelighetsgrad 
Det er ønskelig at quizen har en vanskelighetsgrad slik at de beste lagene får noe å bryne seg på samtidig 

som de dårligste lagene føler at de kan svare på en betydelig del av spørsmålene. En vinnerscore på fra 

80 % til opp i mot 90 % kan angi et passelig vanskelighetsnivå. 

I fastsettelse av vanskelighetsgrad er ikke bare gjennomsnitt, men også spredning, av betydning. 

Eksempelvis hadde parquizen i NM i 2012 sannsynligvis en rimelig gjennomsnittscore, men spredningen 

av resultatene var for stor. Det ville derfor vært en fordel å byttet ut noen spørsmål med 

vanskelighetsgrad 6 og 7 med spørsmål med vanskelighetsgrad 5 og 8. I NM i par i 2013 var kanskje det 

motsatte tilfelle. Da var spredningen kanskje litt for liten. 

I det følgende opererer vi med den sedvanlige vanskelighetsskalaen som for voksenspørsmål går fra 3 

(skikkelig lett) til 9 (klassen der tøffe EM-spørsmål ville havnet).  

I 2010 var snittvanskelighetsgradene for de forskjellige konkurransene som følger: 

 Lag:   6,55 

 Par:  6,13 



 Individuelt: 5,75 (finale: 6,8) 

Det kan nevnes at treere ikke forekom i noen konkurranser. Niere forekom kun i lagkonkurransen; tre 

stykker totalt. 

Lette og vanskelige spørsmål bør ikke klumpe seg på temaer, slik at det f.eks. i en konkurranse blir et 

snitt på 5 i sport og 8 i historie, eller omvendt.   

Vanskelighetsgradene er på en skala 0–9, der 0 er lettest og 9 vanskeligst. Gradene 0–2 er ikke i generell 

bruk, da de anses som rene «barnespørsmål», der alle voksne skal være sikre på svaret uansett. 

Vanskelighetsgrad (VG) 3 er den letteste som overhodet er aktuell for vanlig quizbruk (også på pubquiz); 

ingen slike spørsmål var med i NM 2010. Spørsmål som forsåvidt kan stilles på vanlig quiz, men som 

nesten sikkert alle tar, er altså typiske treere; eksempler kan være «Hva heter hovedstaden i Østerrike?» 

eller «Hvem er dronning i Danmark?». 

VG 4 er noe slikt som «lett allmennkunnskap». Spørsmål fra NM der antatt VG 4 sånn noenlunde traff 

med svarprosenten var: 

– Georg Apenes, som gikk av som direktør i Datatilsynet tidligere i år, satt på Stortinget fra 1977 til 1989. 

For hvilket parti? (85,9 % i singel) 

– Hva heter det militære vekkesignalet som blåses når det er på tide å stå opp? Vi er ute etter ett enkelt 

ord. (88,9 % i singel) 

På VG 5 er vi i hjertet av generell allmennkunnskap, altså med høy score blant generelle quizere landet 

rundt. I NM 2010 lå riktigprosenten rundt 70 % i singel, 80 % i par og 90 % i lag. Eksempler: 

– Hvilket av medlemmene i Monty Python var amerikaner? (72,2 % i singel) 

– På hvilken temperaturskala, oppkalt etter en fysiker, ligger vannets kokepunkt omtrent på 

temperaturen 373? (73,6 % i singel) 

– På en golfbane, hva kalles det kortklipte området mellom utslagssted (tee) og green? (70,8 % i singel) 

– Hva heter «mørkets rike» i Tolkiens Ringenes Herre-trilogi, der den onde Sauron regjerer, og som er 

målet for Frodo for å få ødelagt Ringen i vulkanen Orodruin? (68,1 % i singel) 

– Hvilken virkelig og avdød person ble spilt av Stephen Fry i denne biografiske filmen fra 1997? (81,2 % i 

par) 

– Hvilken tegneserie av Grethe Nestor og Norunn Blichfeldt Schjerven tar utgangspunkt i gamle 

tegneserier som omdannes og gis ny tekst? (77,1 % i par) 

– På engelsk heter dette spillet «Nine Men's Morris». Spillerne prøver å få tre brikker langs en rett linje 

for å kunne fjerne en av motstanderens brikker – hva heter spillet på norsk? (88,9% i lag) 



Ved VG 6 har man så smått begynt å bevege seg ut av det aller mest allmenne og inn på det 

grunnleggende innen mer spesialiserte ting. Rutinerte quizere har fremdeles mer riktig enn galt, og 

rutinerte lag har høy prosent riktig. I alle konkurranser i NM 2010 var VG 6 den vanligste 

vanskelighetsgraden (seksere utgjorde 38 % av spørsmålene i singel, 41 % i par og 42% i lag). Eksempler: 

– Hva heter antipartikkelen til elektronet? (55,6 % i singel) 

– I japansk kjøkken, hva kalles retten som består av rå sjømat skåret i skiver, servert med soya eller 

ponzu og wasabi (men ikke nødvendigvis ris)? (63,9 % i singel) 

– Hvilken skuespiller spilte rollen som intrigemakeren Amanda Woodward i en populær dramasåpeserie 

fra 1993 til 1999, for så å vende tilbake i 2009 til den samme rollen i en oppdatert utgave av den samme 

serien? (64,6% i par) 

– Hvilket metallisk grunnstoff brenner med et intenst hvitt lys, og var derfor den viktigste bestanddelen i 

gammeldagse engangsblitzpærer? (70, 8 % i par) 

– En av de mest berømte hendelsene i mahatma Gandhis liv inntraff i 1930, da han i protest mot en 

pålagt skatt på en naturressurs ledet mange titusener mennesker i en marsj for å drive ureglementert 

innhenting av denne ressursen. Hvilken naturressurs? (75,6 % i lag) 

– Hvilket nåværende land var i kolonitiden kjent som Fransk Somaliland? (75,6 % i lag) 

– Rangert etter areal er New Guinea den største øya i verden som er delt mellom to eller flere 

selvstendige land. På annenplass ligger Borneo, og Hispaniola er nummer fire. Hvilken øy er verdens 

tredje største delte øy? (73,3% i lag) 

Ved VG 7 begynner det å bli delvis tøft for de aller fleste. Rekken når man forlater 5 og går videre til 6 og 

7 er gjerne området der man begynner å få de avgjørende skillene mellom nivåer av quizere, ettersom 

man forlater komfortsonen til de ulike spillerne. Fra 5 og nedover er det fort mange spørsmål alle har, 

og over 7 kan det lett bli nullpoengere (avhengig av nivået).  Eksempler: 

– I hvilken norsk by kan man spasere rundt i de «eksotiske» områdene Tahiti og Marokko? (36,1% i 

singel) 

– Hvilken fysiker formulerte i 1783 denne loven om kraften mellom elektriske ladninger, og har fått SI-

enheten for elektrisk ladning oppkalt etter seg? (33,8 % i singel) 

– Urdu er Pakistans nasjonalspråk, og engelsk er også offisielt språk i landet. Men det er et tredje språk 

som er landets mest talte; ca 45% av befolkningen har dette som morsmål. Hvilket språk? (43,8 % i par) 

– Hva het disse tvillingene som sto i spissen for den organiserte kriminaliteten i East End i London på 

1950- og 1960-tallet, og som nærmest ble kjendiser av det? De ble dømt til livsvarig fengsel i 1969, og 

døde i 1995 og 2000. (51,1% i lag) 



– Hva heter det amerikanske kjemiske selskapet som er verdens nest største etter BASF, og som utviklet 

materialer som nylon, lycra, teflon og kevlar? (57,8 % i lag) 

– Hva kalles fabeldyret som har kropp som en slange eller en blanding av slange, drake og hane, som 

ofte har krone på hodet og som kan drepe med blikket? (57,8 % i lag) 

VG 8 har utvilsomt betegnelsen «vanskelig», selv for de gode i Norge. Her begynner også statistikken fra 

NM 2010 å bryte noe sammen, pga. forholdsvis få brukte spørsmål innen denne vanskelighetsgraden, 

slik at få enkeltspørsmål havner der snittscoren blant åtterne ligger. Snittet på antatt-VG-8-spørsmål i 

2010 var ca 22 % i singel, 23 % i par og 45 % i lag, noen eksempler på spørsmål som var antatt 8 er: 

– Senit er punktet rett over oss på himmelen. Hva er det tilsvarende navnet for himmelpunktet rett under 

oss? (34,7 % i singel) 

– Denne britiske toppmodellen er gift med Jack White fra White Stripes. I år debuterte hun som musiker 

med albumet The Ghost Who Walks. Hva heter hun? (0 % i singel) 

– Det meste av produksjonen av qiviut-ull er basert på jakt av ville dyr, men det er også produksjon 

basert på å holde dyrene som husdyr. Fra hvilket dyr får man qiviut-ull? (16,7 % i par) 

– Hvilket fjell er med sine 1907 moh det høyeste fjell nord for Polarsirkelen i fastlands-Norge, og også 

Nord-Norges nest høyeste etter Oksskolten? (14,6 % i par) 

– Hva kalles stilarten i arkitektur i Storbritannia på begynnelsen av 1800-tallet som korresponderer med 

den tyske Biedermeier, Federal Style i USA og den franske Empire-stilen? Stilen har sitt navn fra at den 

senere George IV måtte foreta sin fars (George IIIs) plikter som monark under dennes sinnsykdom, og 

stilen er således en av stilartene som hører inn under samlebetegnelsen Georgian Style. (29,2 % i par) 

– Hvilket baseballag spiller på Wrigley Field, og har fått tilnavnet The Lovable Losers fordi de har hatt en 

rekordlang titteltørke? De har ikke vunnet World Series på 102 år, og intet annet lag i noen av de fire 

store amerikanske sportene har ventet lenger på å vinne et mesterskap. Vi krever begge ledd i navnet. 

(46,7 % i lag) 

– Denne italienske fysikeren på 1600-tallet regnes som oppfinneren av barometret, og en forkortelse av 

navnet hans er navnet på en måleenhet som er nesten det samme som enheten «millimeter kvikksølv». 

Han oppfant også denne figuren, «Gabriels horn», som har endelig volum men uendelig overflate, og 

oppdaget et lov om hastigheten på vann som renner ut av en åpning. Hva het han? (24,4 % i lag) 

VG 9 er toppnivået, der de antatt vanskeligste spørsmålene havner. Statistikk fra NM 2010 hjelper ikke 

stort her; kun tre spørsmål i lagkonkurransen var kategorisert som niere. Disse var: 

– Denne håndballkeeperen er regjerende europa-, verdens- og olympisk mester for Frankrike, samt 

regjerende tysk mester og Champions League-mester for THW Kiel. I januar ble han kåret til årets spiller i 

verden av IHF, og han regnes som en av de beste målvakter noensinne. Hva heter han? (0 % i lag) 



– Neste uke er det 100 år siden denne motstandsmannen under 2. verdenskrig ble født. Han ble 

rekruttert av Sovjets etterretningstjeneste NKVD i 1940, og drev partisanvirksomhet i Finnmark inntil han 

ble arrestert og torturert av Gestapo i 1942. Imidlertid klarte han å flykte til Sovjetunionen – men der ble 

han i 1944 idømt en 15 års straff i GULag-leirene som tysk spion, og bare personlig inngripen fra Einar 

Gerhardsen gjorde at han slapp fri i 1955. Siden drev han sterk kritikk av sovjetstaten og sin egen 

kommunistiske bakgrunn, bl.a. i boken Moskva kjenner ingen tårer fra 1956. Hva het han? (13,3 % i lag) 

– Han levde fra 1902 til 1938, og er særlig kjent for sine tresnitt, som henger i mange norske hjem landet 

rundt. Han var den første same både til å ta kunstnerutdannelse i Kristiania og til å få egen utstilling i 

Nasjonalgalleriet; hva het han? (26,7% i lag) 

3. Temafordeling 
For å sikre en vellykket quiz er det normalt å foretrekke at den er variert slik at alle deltakerne har noe 

de føler de kan bidra med.  For å sikre en variert quiz kan det være lurt å tenke langs flere dimensjoner, 

bl.a.:  

1. Tema. Dette er omtalt nærmere nedenfor.  

2. Kjønn. La ikke alle historiespørsmålene være om krigshistorie eller livsstilsspørsmålene være om 

bilmerker. 

3. Alder. La for eksempel ikke alle TV-spørsmålene være fra 1970-tallet.  

4. Kuriosa versus klassisk quizkunnskap 

5. Norsk versus internasjonalt. Andelen helnorske spørsmål har anslagsvis ligget på rundt 20 %. 

 

Generelt anbefales det å bruke en slik hovedoppdeling for å sikre overordnet balanse. 

I stedet har vi identifisert en del temagrupper (på forskjellige presisjonsnivåer) som folk av erfaring 

forventer av quiz, og satt forsøksvise kvoter på hva som virker som en rimelig inndeling. Disse er sjekket 

og avveiet bl.a. mot tidligere NM-quizer. 

En del spørsmål kan ha flere helt uavhengige veier inn til svaret. Spørsmålet bør i så fall kategoriseres ut 

fra opplysningen man antar de fleste vil klare svaret på.  

Tallene, som er oppgitt per 100 spørsmål, skal forstås som en slags minimumstall, i den forstand at det 

kan være lurt å revurdere hvis man havner under den oppgitte mengden i flere av temaene. Bakgrunnen 

for denne tanken er en oppfatning av at deltakere tåler ganske godt at det kommer mye av noe, men 

ikke så godt om det er sentrale temaer som de føler (ofte med rette) at mangler.  

Tallene adderer opp til 84, så det skulle være godt spillerom igjen til ting utenfor disse sentrale temaene, 

eller disse kan fylles videre opp. Det er selvsagt ønskelig med spredning innen gruppene, også mht. 

geografisk åsted og vanskelighetsgrad. Merk at undertemaene i kolonne 3 ikke er ment å være 

utfyllende. 



En ekstrakommentar til de kulturelt relaterte temaene: Skillet «finkultur vs populærkultur» går til dels, 

men ikke helt, på tvers av temaene som er oppgitt her. (Bildende kunst vil f.eks. være bortimot ren 

finkultur, tv-underholdning det samme med populærkultur, mens f.eks. film og litteratur kan falle i 

begge deler.) En god balanse mellom disse to bør også tilstrebes. 

Tema Antall Omfatter bl.a. Kommentarer 

Bildende kunst 4 

Maleri 
Skulptur 
Arkitektur 
Museer 

 

Religion, mytologi, filosofi 5 

Religion 
Mytologi 
Filosofi 
Overtro 

 

Samfunns- og næringsliv 4 

Politikk og offentlig liv 
Stillinger 
Bedrifter og organisasjoner 
Medier inkl internettmedier 
(unntatt underholdning) 

 

Store sporter 5 

Fotball 
Vintersport 
Friidrett 
Tennis 
Golf 
Formel 1 
Sykling 

«Store» sett fra Norge og/eller 
etter internasjonal prestisje 

Annen sport 3  Inkludert amerikansk sport 

Spill 2 
Dataspill 
Kort-/brettspill 

 

Eldre historie 5 
Antikk og middelalder 
Middelalder til revolusjonstid 
Revolusjon til 1900 

 

Nyere historie 5 

1900 til WWII 
WWII til murens fall 
Nyere tid 
Brennaktuelt* 

*) ting som vil bli historie, heller 
enn bare å være aktuelle 
samfunnsting 

Naturgeografi 4 

Hav 
Fjell 
Elver 
Sjøer 

 

Menneskelig geografi 4 
Land og stater 
Byer 
Flagg/nasjonalsymboler 

 

Teknologi 2 

Oppfinnelser 
Samferdsel 
Romfart 
Motor 

 



Musikk 7 

Pop/rock* 
Klassisk inkl opera 
Musikaler 
Jazz 
Verdens-/folkemusikk 
Annen underholdningsmusikk 

*) i vid forstand, inkludert 
hiphop, country, elektronika... 

Underholdning i media 4 
TV 
Internett 
Radio 

 

Livsstil 7 

Mat og drikke 
Klær og mote 
Design og håndverk 
Merkevarer og produkter 
 

 

Menneskekroppen 2 

Kropp og anatomi 
Helse 
Kosthold 
Trening 

 

Matematikk og 
naturvitenskaper 

4 

Matematikk 
Fysikk 
Kjemi 
IT 
Astronomi 
Geologi 
Biologi 

Inkluderer ikke flora og fauna 
(eget felt) 

Samfunnsvitenskaper og 
humaniora 

2 

Økonomi 
Sosiologi 
Lingvistikk 
Statsvitenskap 

 

Flora og fauna 5 
Dyr 
Planter 
Andre organismer 

 

Film 5 
Filmhistorie 
Nyere film 

 

Litteratur 5 

Prosa 
Dikt 
Drama 
Tegneserier 
Biografier 

Spredning i tid. Faglitteratur 
passer gjerne inn i f.eks. 
vitenskap, historie eller annet. 

 

Dessuten er det selvsagt flere mindre temaer som er gjengangere, men som vi ikke har satt opp noe 

spesifikt foreslått minimum til. Eksempler er sivilisasjoner, språk, tradisjoner, teater, dans, hobbyer, 

friluftsliv, subkulturer m.m. Mange av disse vil ut fra spørsmålet for så vidt kunne høre til i noen av de 

bredere temaene i tabellen ovenfor. 



4. Andre kommentarer 
For å sjekke om vanskelighetsgrad og variasjon er tilstrekkelig ivaretatt, kan det være en idé å bruke en 

testgruppe, om man har mulighet til dette.  

Det kan være en god idé å tenke gjennom om enkelte spørsmål vil by på utfordringer med tanke på 

retting. I 2012 ga eksempelvis spørsmålet om treskonebb oss mye hodebry rundt hva som skulle 

godkjennes og ikke.  

I de tilfeller der dere kan forvente feilsvar av ulike typer, kan det være lurt å tenke gjennom på forhånd 

hva man vil godkjenne. Svaralternativer som ikke vil bli godtatt, kan gjerne angis når dere leser opp 

spørsmålet slik at en del protester unngås. 

Prøv ikke å ha for mange spørsmål der det er uklart for spørsmålsstilleren hvilket presisjonsnivå 

vedkommende kan svare på. Tenk gjennom om spørsmålet kan stilles på en annen måte slik at 

deltakerne slipper å lure på presisjonsnivået i stedet for spørsmålet. Muligheter for å unngå slike 

spørsmål kan være å angi at deltakeren ikke blir straffet dersom vedkommende svarer for presist. 

Dersom eksempelvis helt riktig svar er kano og dere godkjenner båt, vil også deltakere som eksempelvis 

har svart lasteskip og ferge blir godkjent. En annen mulighet er å stille spørsmålet med alternativer eller 

en kan angi presisjonsnivået på annen måte, eksempelvis på dyrespørsmål ved å angi latinske navn eller 

angi om det er snakk om art, familie etc.  

Ikke lag alle de vanskelige spørsmålene først. Bruk også tid på å finne lettere spørsmål tidlig slik at disse 

også blir bra. 


