Stortinget
og demokratiet
OPPGAVEHEFTE

Bruk gjerne det lettleste informasjonsheftet «Stortinget og demokratiet» til å
løse oppgavene.
DEL 1. HER KOMMER NOEN SPØRSMÅL SOM HAR FLERE
MULIGE SVAR. MEN BARE ETT ER RIKTIG!
1. Hva er Stortingets tre viktigste oppgaver?
Vedta lover, diskutere saker og møte på Stortinget hver onsdag
Vedta statsbudsjettet, vedta lover, kontrollere regjeringen
Kontrollere regjeringen, møte folk på gata, snakke med kongen
2. Hvem kan velges inn på Stortinget?
Alle som har stemmerett
Bare menn og kvinner som har gått på universitetet
Bare personer som bor i Oslo
3. Hvor mange partier er i perioden 2017–2021 valgt inn på Stortinget?
4
6
9
4. Hva kalles medlemmer av regjeringen?
Ministre og/eller representanter
Representanter og/eller statsråder
Statsråder og/eller ministre
5. Hvilket dyr brukes som symbol for den norske stat?
Ørn
Isbjørn
Løve

6. Hvor mange stortingsrepresentanter sitter på Stortinget?
269
169
339
7. Hvem er statsminister i Norge?
Jonas Gahr Støre
Trine Skei Grande
Erna Solberg

DEL 2. SVARENE PÅ DISSE OPPGAVENE KAN DU SKRIVE MED
DINE EGNE ORD.
8. Hva er et statsbudsjett?

9. Nevn tre måter du kan delta og påvirke politikken på.

10. Grunnloven sier at det er maktfordeling i Norge. Hvem deles
makten mellom?

11. Hva er regjeringens viktigste oppgaver?

12. Hva er forskjellen på stortingsvalg og lokalvalg, og hvor ofte er det
stortingsvalg og lokalvalg?

13. Hvorfor er 17. mai en viktig dag i Norge?

14. Hva heter partiene som sitter på Stortinget fra 2017–2021?

DEL 3. DE SISTE OPPGAVENE KAN DU GJERNE DISKUTERE MED
EN VENN ELLER TO!
Grunnloven i Norge er bygget på tre hovedprinsipper: Fordeling av
makt, demokrati og menneskerettigheter. Diskuter hva disse prinsippene betyr for et samfunn.
Hva tenker du/dere om en konges rolle i et demokrati? Hva er positivt
eller negativt ved et monarki?
Hvis du var statsminister for en dag: Hvilke saker ville vært viktige
for deg?
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