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 Lærerveiledning 
 
 

 

Hva er b.stem? 

b.s tem er en digital læringsressurs for skoleklasser. Den er lagt opp som et rollespill der 

klassen får rollen som ungdomsrådet i Snasen – en fiktiv, mellomstor norsk kommune. 

Ungdomsrådet skal gi kommunestyret en anbefaling til et viktig vedtak som angår alle 

ungdommene i kommunen. Snasen kommune sliter med vold, kriminalitet og rus i 

ungdomsmiljøet. De mangler fritidstilbud for ungdom, og kommunestyret skal beslutte 

om det skal bygges en ny idrettshall eller et nytt kulturhus. b.stem starter med at 

kommunestyret ber om en anbefaling fra ungdomsrådet. Klassen blir delt inn i fem 

grupper som skal sette seg inn i bakgrunnsinformasjon for arbeidet med anbefalingen. 

De skal konsentrere seg om økonomi, helse, kriminalitet, integrering og rus. 

 
Elevene blir kjent med situasjonen i Snasen og hva et ungdomsråd og et kommunestyre 

er. Hver gruppe får et sett med dokumenter som bakgrunnsinformasjon for deres 

fagområde, for eksempel avisartikler, facebooksider og statistikk. Sammen med 

dokumentene får gruppen noen spørsmål som skal diskuteres både i gruppen og i 

plenum. Ungdommene stemmer over om de skal anbefale kulturhus eller idrettshall og 

sender anbefalingen til kommunestyret. b.stem avsluttes med en tilbakemelding fra 

ordføreren. 

 
Spillet varer cirka en dobbeltime og kan enkelt settes opp i klasserommet. Antall spillere 

bør være minst 10 elever. 

 

 
Målgruppe: 

Elever på 10. trinn og videregående opplæring – primært i samfunnsfag. 

 
Mål: 

Hensikten med undervisningspakken er å skape forståelse og interesse for hvordan 

lokaldemokratiet fungerer. Læringsressursen gir innsikt i hvordan unge kan påvirke 

politiske prosesser. Folkevalgte tar beslutninger på vegne av alle og blir påvirket av ulike 

interesser og grupper i lokalsamfunnet. Vi ønsker at elevene skal reflektere rundt hvilke 

rettigheter og plikter en har som innbygger i et demokrati, og gjøre dem bevisste om at 

politiske spørsmål krever prioriteringer. 

 
Tekniske krav: 

 En lærer-PC 

 Fem elev-PC-er 

 Projektor, storskjerm, lyd 

 Internett-tilgang 

Lærer må ha en PC som er koblet til høyttalere og storskjerm. Det er viktig at PC og 

storskjerm viser to forskjellige skjermbilder (ikke like skjermer). Læreren får instruksjoner 

i løpet av spillet på skjermen på PC-en sin, mens et annet skjermbilde (storskjermvindu) 
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skal vises på storskjerm/lerret. For å få projektoren til å vise annet bilde enn det som er 

på laptop-skjermen, følg instruksene nedenfor: 

 

Windows 7, 8 og 10: Hurtigtastkombinasjonen Windows + P gjør at du kan veksle 

mellom oppsettene «Bare datamaskin», «Duplikat», «Utvid» og «Bare projektor». Velg 

utvid. For å flytte et vindu over til den andre skjermen, klikk på tittellinjen på toppen av 

vinduet og dra vinduet over til den andre skjermen. 
 

Mac: Når du har koblet til ekstern skjerm åpner du «Systemvalg". Her velger du 
«Skjermer>Organisering». Kontroller at det ikke er huket av for "like skjermer» ettersom vi 
ønsker at skjermene skal vise forskjellige bilder. Nå kan du lukke Systemvalg. Under 
oppsett av b.stem kommer det opp et nettleservindu der det står «trekk dette vinduet over 
til storskjerm». Trekk det nye nettleservinduet over til ekstern skjerm.  

 

Slik styrer lærer b.stem 

Læreren starter en spillrunde ved å gå til bstem.kommunespillet.no, velger ”for lærer” og 

følger instruksjonene. Elevene går til samme sted, velger ”for elever” og legger inn en 

kode som kommer opp på storskjermen. 

 
Læreren får instruksjoner på sin PC parallelt med at videoer og annen informasjon til 

elevene automatisk vises på storskjermen. Læreren styrer spillet ved å trykke videre til 

neste steg. For hvert steg får læreren informasjon om hva som skal skje, hva hun eller 

han skal si til klassen, og kort hva neste steg vil handle om. 

 
Elev-PC-ene vil automatisk få oppgaver og dokumenter ut ifra hvor i spillet man er. 

 
Lærerens rolle 
Læreren er ungdomsrådets sekretær. Det innebærer å lede spillet fra lærer-PC, være 

ordstyrer og hjelpe gruppene i gang når de diskuterer sine fokusområder. 
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Dokumentene som gruppene skal gjennomgå. 

Gruppene får hvert sitt sett med dokumenter som skal diskuteres ved hjelp av gitte 

spørsmål. NB: Alle gruppene bør ha penn og papir til rådighet, slik at de kan notere 

argumenter for og imot mens de leser dokumentene. 

 
Alle gruppene får følgende dokument med en generell beskrivelse av tilbudene kulturhus 
og idrettshall: 
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Økonomigruppe – spørsmål og dokumenter 

 
Spørsmål: 

Dere skal se på hvordan kulturhus vs. idrettshall påvirker ungdommens økonomi. 

- Hva koster det ungdommen å bruke et kulturhus i forhold til en idrettshall? 

- Hvordan kan et kulturhus eller idrettshall bringe inntekter? 

 
Økonomigruppe vedlegg 1. 
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Økonomigruppe vedlegg 2. 
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Økonomigruppe vedlegg 3. 
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Økonomigruppe vedlegg 4. 
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Integreringsgruppe – spørsmål og dokumenter 

 
Spørsmål: 

Dere skal vurdere hvilken betydning et kulturhus eller en idrettshall har for integreringen i 

kommunen. 

- Hvor viktig er integreringshensynet i denne saken? 

- Hvilket tilbud bør vi velge om vi vil ha med flest mulig ungdom som ikke er etnisk 

norske? 

- Hvilken arena vil best inkludere ungdom med nedsatt funksjonsevne – fysisk og 

psykisk? 

 
Integreringsgruppe vedlegg 1 
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Integreringsgruppe vedlegg 2. 
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Integreringsgruppe vedlegg 3. 
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Helsegruppe – spørsmål og dokumenter 

 
Spørsmål: 

Dere skal diskutere helsegevinsten for Snasens unge innbyggere ved etablering av et 

kulturhus kontra en idrettshall. 

- Hvilket tilbud gir best psykisk helse? 

- Hvilket tilbud gir best fysisk helse? 

- Hvilket tilbud gir best helhetlig helse? 

 
Helsegruppe vedlegg 1. 
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Helsegruppe vedlegg 2. 
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Helsegruppe vedlegg 3. 
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Helsegruppe vedlegg 4. 
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Gruppe for forebygging av rusmisbruk – spørsmål og dokumenter 

 
Spørsmål: 

Dere skal vurdere om kulturhus eller idrettshall er mest hensiktsmessig som 

forebyggende tiltak mot rusmisbruk blant Snasens unge innbyggere. 

- Hvordan forebygger man rusmisbruk? 

- Hvilket tilbud kan best bidra til å forebygge rusmisbruk? 

 
Rusgruppe vedlegg 1. 
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Rusgruppe vedlegg 2. 
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Rusgruppe vedlegg 3. 
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Gruppe for forebygging av kriminalitet – spørsmål og dokumenter 

 
Spørsmål: 

Dere skal vurdere om et kulturhus eller en idrettshall er mest hensiktsmessig om man 

skal forebygge ungdomskriminalitet i Snasen. 

- Hvordan kan man forebygge kriminalitet? 

- Hvilket tilbud kan best bidra til å forebygge kriminalitet? 

 
Kriminalitetgruppe vedlegg 1. 
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Kriminalitetgruppe vedlegg 2. 
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Kriminalitetgruppe vedlegg 3. 
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