
DEMOKRATI
I Norge har vi demokrati. Det betyr at det er  

folket som bestemmer. I et stortingsvalg 

bestemmer folket hvem som skal sitte på 

Stortinget. De som sitter på Stortinget kaller vi 

stortingsrepresentanter. Å representere betyr  

å si noe eller å være til stede på vegne av andre. 

Alle norske statsborgere over 18 år har  

stemmerett og kan stemme ved stortingsvalg. 

Hvis du har bursdag etter valgdagen, kan  

du likevel være med å stemme.  

VALGET
I tiden før et stortingsvalg er det valgkamp.  

Da jobber de politiske partiene med å fortelle 

folk om hvilke saker som er viktige for dem.  

De håper at flest mulig vil stemme på partiet.

På valgdagen går de som skal stemme, til et 

valglokale i nærheten av der de bor. Der går 

man inn bak en gardin og velger listen til det 
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Hvert fjerde år er det  
stortingsvalg. Da velger vi  
169 kvinner og menn som 
skal sitte på Stortinget. 

Stortingsvalg



partiet man vil stemme på. Så legger man listen 

i en valgurne. Husk at vi har hemmelig valg 

i Norge. Det betyr at ingen har krav på å vite 

hvilket parti man har stemt på!

VALGDISTRIKT
De som blir valgt, kommer fra hele Norge.  

På kartet ser du hvor mange som blir valgt fra 

forskjellige områder i landet. Disse områdene 

kaller vi «valgdistrikt». 

Ser du at det er store forskjeller mellom tallene? 

Det er fordi det er forskjell på hvor mange som 

bor der.

ET NYTT STORTING
Når valglokalene stenger, skal stemmene telles 

opp for å finne ut hvor mange stemmer de 

forskjellige partiene har fått. Jo flere stemmer, 

jo flere stortingsrepresentanter!

Til sammen velges det 169 stortings- 

representanter. De neste fire årene skal disse 

169 bestemme hvordan Norge skal styres.  

Dette er demokrati – folket bestemmer. 

HVA MED REGJERINGEN?
Når det nye Stortinget er på plass er  

det stortingsrepresentantens oppgave  

å bestemme hvilke partier som skal lage  

en regjering. Nå er det Arbeiderpartiet  

og Senterpartiet som sitter i regjering.  

Jonas Gahr Støre er statsminister.
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Oslo
20

Finnmark
5

Hedmark
7

Troms 
6

Rogaland 
14

Oppland
6

Nord-Trøndelag 
5

Nordland 
9

Hordaland 
16

Sogn og Fjordane 
4

Møre og Romsdal  
8

Sør-Trøndelag 
10

Aust-Agder
4Vest-Agder

6

Akershus
19

Telemark 
6Vestfold  

7
Østfold  
9

Buskerud 
8

NORGES VALGDISTRIKT
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