
 

 

Skriveramme for «Slik styres Norge» 
 

 

Innledning  

 

Her skal du fortelle hva du skal skrive om, og du skal fange leserens 

interesse.  

Du kan for eksempel skrive om hvorfor Norge er et demokratisk land 

gjennom å gi noen historiske fakta.  

Du kan for eksempel starte med en setning som gjør at 

leseren får lyst til å lese videre:  

«I denne artikkelen skal jeg ta for meg hvordan Norge 

styres»  

«Hvem er det egentlig som styrer Norge?» «Flaks at jeg bor 

i Norge ...»  

 

Hoveddel  

 

Her skal du vise at du har oversikt over hvordan Norge styres.  

Du skal fortelle om hvem som lager lover, hvem som dømmer 

kriminelle og hvem som sørger for at det er nok politifolk.  

For eksempel:  

«Norge er et demokrati. Det betyr at ...»  

«I Norge er makta delt i tre. Det er en bra måte å styre et 

land på fordi ...»  



 

Du skal også forklare hvordan politikerne kommer til makta. Hva gjør 

de politikerne som ikke vinner valget?  

I slutten av hoveddelen skal du reflektere rundt fordeler og ulemper 

med at Norge er et demokrati og det demokratiske styresettet.  

«Norske statsborgere over 18 år har stemmerett ved 

stortingsvalget. Ved et stortingsvalg avgjøres det ...»  

«Politikerne som vinner valget får danne regjering, mens de 

andre partiene på Stortinget ...»  

«Det er fint å bo i et land med demokratisk styresett, og 

som nevnt, er det viktig at makten ...»  

«Noen vil kanskje synes at det tar lang tid å få avgjort saker 

i Stortinget, og det er kanskje en ulempe ved ...»  

 

Avslutning/ konklusjon  

 

Her bør du bruke litt av informasjonen fra innledningen og hoveddelen 

til å oppsummere teksten.  

Det er viktig at leseren føler at teksten blir godt avrundet.  

 

For eksempel:  

«Som en konklusjon kan man kanskje si at ..., men det er 

likevel viktig å huske på at ...»  
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