
Før dere leser: Jobb med en læringsvenn. Dere får to minutter til å tenke gjennom om det er noe dere ønsker  
å forandre eller gjøre noe med. Det kan være for eksempel bedre fritidstilbud eller varm lunsj på skolen.

Ord å snakke om: valg • stemme • demokrati • parti • politiker • regjering 

Valg i Norge
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Jeg og samfunnet

LESESPØRSMÅL
Hvor gammel må du være for å stemme ved valg?

Hvor løser elevene i tegneserien problemet?

Hvor ofte er det stortingsvalg i Norge?

Hvem stitter på Stortinget?

Hvorfor kan ikke regjerngen gjøre som de vil?
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SNAKKEBOKSEN
Hva menes med ordet demokrati?

Hvem er statsmimister i Norge?

Hvilke politiske partier kan dere navnet på? 
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START DITT EGET PARTI!
Jobb sammen i grupper. Dere skal starte 
opp et helt nytt parti sammen. Tenk ut tre 
saker som partiet deres skal jobbe for.

Partiet trenger:
• et navn
• en logo og en farge
• et slagord

Lag en plakat som viser logoen og sakene  
dere vil jobbe for. Presenter partiet og  
sakene for de andre i klassen.

 c
NORGES RIKSVÅPEN
Søk på internett.  
Finn et bilde av  
Norges riksvåpen. 

Lag en tegning av riksvåpenet. 

b
STORTINGET
Jobb med en læringsvenn.  
Les teksten sammen. Forklar de  
uthevde ordene for hverandre. 

På Stortinget sitter det 169 politikere. 
De er valgt av folket. Vi kaller det  
et folkestyre. 

Politikerne arbeider for at vi skal ha gode 
skoler, sykehus, veier og andre ting som 
er viktige for at vi skal ha det bra. 

Alle som jobber i Norge, må betale skatt. 
Det er politikerne som bestemmer  
hvordan disse pengene skal brukes. 

To uthogde løver i stein vokter inngangen 
til Stortinget. Derfor 
blir Stortinget også  
kalt for Løvebakken.

Norge er et demokrati.
Det betyr at alle over 18 år  
kan stemme når det er valg. 

De partiene som får mange nok 
stemmer, får plass på Stortinget. 
Det er plass til 169 politikere  
på Stortinget. Partiene som får  
mange stemmer, får flest plasser.

Hvert 4. år er det valg.  
Da stemmer de voksne på  
det politiske partiet som  
de mener kommer til  
å styre Norge på best måte.

Noen partier samarbeider om å danne  
en regjering. Regjeringen er den som  
bestemmer mest til neste valg.  
Statsministeren er sjefen i regjeringen.

Om folk ikke liker det  
Stortinget og regjeringen gjør,  
kan de stemme på et annet parti 
neste gang det er valg.

1. Suppe to ganger i uka!

2. Gratis sykkel til alle!

3. Sykkelveier i stedet 

for bilveier!

– partiet for deg  
som elsker suppe!

De politiske partiene har ulike meninger om 
hvordan de vil styre landet. 

Regjeringen kan  
ikke gjøre som de vil.  
De trenger flertall  
i Stortinget for 
å avgjøre saker.

Hvem bestemmer i Norge?

Svar: FOLKET!


