Stortingsvalg
Aktuelle kompetansemål:
Norsk
VG1
Muntlig kommunikasjon


lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige
argumenter i diskusjoner

Skriftlig kommunikasjon


innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og
følge regler for personvern og opphavsrett

VG2
Muntlig kommunikasjon


bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner

Språk, litteratur og kultur


referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

VG3
Muntlig kommunikasjon


lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til
innhold og formål

Skriftlig kommunikasjon


bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge,
utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig
argumentasjon

Samfunnsfag
Politikk og demokrati



gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra
urbefolkninger og minoriteter
gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både
norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

Om undervisningsopplegget:
Videoen "Stortingsvalg" gjør greie for valgsystemet i Norge og hvordan landet styres. I filmen
får elevene kjennskap til mekanismene som avgjør hvilke representanter som stemmes inn på
Stortinget og hvordan en regjering dannes. Vi forklarer forskjellen på mindretallsregjering,
koalisjonsregjering og flertallsregjering.
I videoen "Sametinget" tar vi elevene med til Karasjok og samenes folkevalgte organ. Videoen
gjør greie for bakgrunnen for opprettelsen av Sametinget og forklarer hva som er hensikten
med Sametinget.
Fagteksten tar opp igjen tråden fra introduksjonsvideoene og gjør greie for hva stortingsvalget
er. Videre forklares mekanismene som avgjør hvilke representanter som blir valgt inn på
Stortinget. Videre gir teksten elevene innblikk i hvordan en regjering dannes.
Til slutt forklarer vi hva Sametinget er, og hvilke oppgaver sametinget har.
Vi anbefaler å snakke om videoene og teksten i fellesskap før elevene tar fatt på oppgavedelen.
Vi oppfordrer også elevene til å søke kunnskap i nyhetsmediene. Det gir elevene kjennskap til
aktuelle saker som de kan stille spørsmål ved og diskutere.
Forslag til spørsmål:




Hvilke stortingsrepresentanter fra ditt fylke vet du om?
Kan dere navnet på noen av ministerne i regjeringen?
Hva synes dere om at samene har sitt eget folkevalgte organ?

Oppgavene gir elevene anledning til å utforske og diskutere problemstillinger i tilknytning til
emnet. Oppgavene kan differensieres i nivå og omfang. Våre arbeidsoppgaver må ses på som
forslag som kan forenkles eller utvides.

Fasit til Kahoot:

1. Hvor ofte er det stortingsvalg?
Annethvert år
Hvert fjerde år
Hvert år
Når politikerne ikke vil være på Stortinget mer

2. Hvem har rett til å stemme?
Alle som eier eiendom
Kun menn
Alle over 18 år, eller som fyller 18 år det året det er valg
Alle over 16 år

3. Hvor mange representanter blir valgt ved stortingsvalg?
110
100
169
Det varierer

4. Hva er den viktigste oppgaven til Stortinget?
Å bestemme hva som er lov og ikke, og lage Norges lover
Å styre landet

Å gi personer som har gjort noe galt en passende straff
Å heie på statsministeren

5. Hva avgjør hvor mange representanter et fylke får på Stortinget?
Hvor mange av innbyggerne i fylket som stemte
Fylkets areal og folketall
Hvilket parti som er mest populært
Det er tilfeldig

6. Partiene får utjevningsmandat i de fylkene der de var …
nærmest å vinne et mandat.
partiet som fikk færrest stemmer.

7. Hvem er det som får danne regjering etter valget?
De som har vært lengst på Stortinget
Partiet som blir valgt av Kongen
Partiet eller koalisjonen som har fått flest stemmer
Statsministerkandidaten som ledet på meningsmålingene

8. Hva kaller vi medlemmene i regjeringen? (To riktige svar)
Ministere
Statsråder

Stortingsrepresentanter
Kongelige

9. Hva er oppgaven til Sametinget?
Å bestemme hva som er lov og ikke, og lage Norges lover
Representerer det samiske ovenfor myndighetene og samfunnet
Å styre landet
Å gi personer som har gjort noe galt en passende straff

