
 

Oppgaver til Norge i Europa 
Her er forslag til spørsmål og drøftingsoppgaver som kan brukes til heftet Norge i Europa. 

Sentrale temaer er hvorfor land samarbeid, hvordan type samarbeid som lønner seg og 

positive og negative konsekvenser av samarbeid. 

Svar og bakgrunnsinformasjon til oppgavene finnes i heftet, men det kan gjerne suppleres 

med andre kilder. 

Drøftingsoppgavene burde gjøres i grupper på tre til fire elever per gruppe, hvor man 

forsøker å komme frem til en felles løsning. Dette kan deretter presenteres for de andre 

gruppene. 

 

EØS-avtalen 

- Hva er de største forskjellene på EØS-avtalen og fult medlemskap i EU? 

- Hva menes med det demokratiske underskuddet ved EØS-avtalen? Er dette problematisk? 

 

Handel 

- Hvorfor er det viktig for Norge å ha et stabilt og forutsigbart handelsforhold med EU? 

- Hva kan konsekvensen være for norsk landbruk og fiskeri dersom handelsavtalen TTIP blir 

vedtatt? Er dette positivt eller negativt? 

 

Utenriks og sikkerhet 

- Norge er ikke bundet av EUs utenriks- og sikkhetspoltikk, men har likevel ofte valgt å slutte 

seg til denne. Hva kan være grunnen til det? 

- Hva menes med at EU benytter seg av «soft power» i utenrikspolitikken? 

- Hva er fordelene og ulempene med at EUs 28 medlemsland har en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk? 

 

 



Klima og miljø 

- Hvorfor påvirker EUs miljølovgivning Norge, når dette ikke er en del av EØS-avtalen? 

- For å nå togradersmålet kreves det at alle land gjør en innsats. Gjøres det best ved at flere 

land kommer til enighet om felles mål, eller ved at hvert enkelt land kan sette sine egne mål, 

ut fra sine egne forutsetninger? 

 

Politiske rettigheter 

- Hvilke rettigheter gir EUs unionsborgerskap? 

- Som utenlandsk statsborger bosatt i Norge kan man stemme ved lokalvalg men ikke ved 

nasjonalvalg. Hva kan tenkes å være grunnen til dette? Ville det vært problematisk om man 

også kunne stemme ved nasjonalvalg? 

 

Helse 

- Hva er målet med EUs tredje helseprogram? 

- Hvorfor er det viktig å samarbeide på tvers av land innen helsesektoren? 

 

Digitalisering 

- Hvorfor er det viktig for EU å få på plass et digitalt fellesmarked? 

- Hva menes med «geo-blocking? Hvorfor blir dette sett på som problematisk? 

- Hva vil konsekvensene av et digitalt fellesmarked være for norske internettbrukere? 

 

Vil du lære mer om Norges forhold til EU og resten av Europa? Nettsiden www.ieuropa.no 

er en kunnskapsressurs for alle som har interesse for hva som skjer i Europa, og er spesielt 

rettet mot studenter og elever i videregående skole.  

Her kan du blant annet lese om hvordan Europa har utviklet seg de siste hundre årene, 

hvordan EU fungere som politisk system og hvordan Norge forholder seg til våre 

europeiske naboer. I tillegg finner du også nyheter og aktuelle historier om studie- og 

jobbmuligheter, forbrukerrettigheter og kultur og reise. 

Har du spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt på epost post@ieuropa.no eller på 

vår Facebook-side www.facebook.com/ieuropano.  
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