
 

 

 

 

OPPGAVER TIL HEFTET NORGE I EUROPA 
Her er forslag til spørsmål og drøftingsoppgaver som kan brukes til heftet Norge i Europa. Oppgavene 
skal sette elevene i stand til å diskutere Norges forhold til EU på ulike felter. 

Svar og bakgrunnsinformasjon til oppgavene finnes i heftet, men det kan gjerne suppleres med andre 
kilder, slik som www.ieuropa.no.  

Drøftingsoppgavene kan 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.  

 

Generelle spørsmål 

Norge i Europa kalles gjerne som innenfor, men samtidig utenfor. Diskuter hva som menes med dette. 

 

Kapittelspesifikke spørsmål 

 

2. EØS-avtalen  

a) Når trådte EØS-avtalen i kraft i Norge? 

b) Hvilke land er medlemmer av EØS? 

c) Hvordan sikres fri bevegelse over landegrensene i EØS? 

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

 

3. Klima og miljø 

a) EU satser stor innenfor sirkulær økonomi. Hva er sirkulær økonomi?  

b) Er Norges miljøsamarbeid med EU en del av EØS-avtalen? 

c) Hva er målet med EUs grønne plan?  

d) EUs grønne plan kan deles inn i tre hovedkategorier. Hvilke? 

http://www.ieuropa.no/


e) Hvordan skal EU og Norge arbeide for å nå Paris-avtalens mål? Hvorfor er samarbeid viktig for å 
motvirke og redusere klimaendringene? 

 

4. Energi 

a) Hvorfor er EUs energisamarbeid viktig for å nå klimamålene? 

b) Hvorfor er det viktig å utveksle energi mellom landene i Europa? Hvordan gjøres det? 

c) Norge har mye vannkraft. Hva er fordelen med vannkraft, i motsetning til vind- og solkraft? 

 

5. Schengen 

a) Hva går Schengensamarbeidet ut på? 

b) Hvilke land er ikke medlem av Schengen? 

c) Når kan et Schengen-land innføre midlertidig grensekontroll? Nevn et eksempel når og hvorfor det 
ble gjort.  

 

6. Migrasjon og asyl 

a) Er EUs migrasjons- og asylpolitikk en del av EØS-avtalen? 

b) Hva er Dublin-avtalen? Hvorfor bestemte flere land seg for å gå bort fra Dublin-avtalen under 
flyktningsbølgen i 2015/2016? Hva er avtalens store svakhet? 

 

7. Utenriks 

a) Hva er EUs hovedmål på den internasjonale scene?  

b) Hva er “soft power”? Nevn noen eksempler.  

c) Norge er ikke bundet av EUs utenrikspolitikk, men har likevel ofte valgt å slutte seg til denne. Hva 
kan være grunnen til det?  

 

8. Sikkerhet 

a) Hva er en av grunnene til at EU har utviklet en felles sikkerhetspolitikk?  

b) Hvorfor er det viktig at EU fremover styrker sitt sikkerhets- og forsvarssamarbeid? 



 

OM iEUROPA 

Vil du lære mer om Norges forhold til EU og resten av Europa? Nettsiden 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 eb@europabevegelsen.no eller på vår 
Facebook-side.   
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