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LEKSJON 1: FORTSATT FRI! 

Mål for leksjonen: 
•  Bli bevisst på hvordan man endrer seg over tid og hvordan man kan 

påvirke andre.
•  Reflektere over frihetsbegrepet, egne verdier og identitet. 
•  Ta et selvstendig valg og styrke muligheten for å handle i tråd med dette 

valget (kontrakten).

Lærerplanmål (LK06):
• Samfunnsfag, samfunnskunnskap: “Beskrive utvikling og konsekvenser 

av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere holdninger til 
rusmiddel”.

• KRLE, filosofi og etikk: “Reflektere over filosofiske temaer knyttet til 
identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt”.

Introduksjon til leksjonen: 
I denne timen skal elevene bli bevisste på hvordan man endrer seg over tid 
og hvordan man kan påvirke andre. De skal også reflektere over 
frihetsbegrepet, egne verdier og identitet.



Trinn 10
Leksjon 1
Versjon 1.2

Side 2 av 5

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 1.1: DETTE ER MEG

Oppgavetekst: 
I denne oppgaven skal du fylle ut et skjema med ulike spørsmål om deg selv. 
Skjemaet er identisk med det dere fikk i 8.- og 9. klasse.  

Innledning til lærer: 
I første del av leksjon én skal elevene fylle ut et skjema hvor de må svare på 
diverse spørsmål om seg selv. Dette skjemaet, «Dette er meg», er det samme 
de fylte ut i den første FRI-leksjonen i 8. klasse, og 9. klasse. Spørsmålene er alle 
av forskjellig karakter, og går på alt fra hva de liker å gjøre på fritiden, til hvilke 
emojis som representerer dem best.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 1.2: FORTSATT MEG?

Oppgavetekst: 
Mye har skjedd i løpet av de tre siste årene. Se på skjemaet du fylte ut i 8. klasse, 
sammenlignet med det du fylte ut i forrige oppgave. Har du forandret deg mye?

Innledning til lærer: 
Elevene får sammenligne skjemaet med det de fylte ut i 8. klasse. Mye har 
skjedd i løpet av disse tre årene, til tross for at det har gått relativt kort tid. Slik 
blir elevene bevisste på hvor mye de har forandret seg fra 8. til 10. trinn.

I sammenheng med at elevene tenker på hvordan de selv har forandret seg 
siden 8. klasse, kan de også reflektere litt rundt trender. Har de selv blitt 
påvirket av hva som har vært populært de siste årene? Oppgaven kan 
gjennomføres selv om elevene ikke skulle finne igjen besvarelsene fra 8. trinn. 

Tips: Mest sannsynlig sendte elevene besvarelsen sin til seg selv på e-post i 8. 
og 9. klasse. Kanskje de finner den igjen om de søker etter de i e-postsystemet 
sitt? Eller om lærer har tatt vare på besvarelsene digitalt eller i en konvolutt. 
Dersom dere ikke finner de, så er det allikevel fint å beskrive seg selv og 
hvordan man er i dag.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 1.3: RÅD

Oppgavetekst: 
Etter hvert som vi blir eldre endrer vi oss, vi har lært mer, sett mer og opplevd 
mer. Når man ser tilbake på seg selv er det alltid noe man gjerne skulle ønske 
man visste da man f.eks. var 13 år. I denne oppgaven har vi samlet råd til 10. 
klassinger fra de som har lært, sett og opplevd litt mer. 
Senere i oppgaven skal dere tenke tilbake på hvordan det var å begynne på 
ungdomsskolen. Er det noe du vet nå, som du gjerne skulle ha visst i 8. 
klasse? Rådene deres samlet inn av FRI og vil bli brukt i undervisningen i 8. 
klasse til neste år. 

Innledning til lærer:  
Etter hvert som vi blir eldre endrer vi oss, vi har lært mer, sett mer og opplevd 
mer. Når man ser tilbake på seg selv er det alltid noe man gjerne skulle ønske 
man visste da man f.eks. var 13 år. I denne oppgaven har vi samlet råd til 10. 
klassinger fra de som har lært, sett og opplevd litt mer. Gi elevene litt tid til
å bla seg gjennom biblioteket av råd.
Senere i oppgaven skal elevene tenke litt tilbake på hvordan det var å begynne 
på ungdomsskolen. Hva tenkte de om elevene på 10. trinn da? Hvordan er 
det å være de eldste på skolen? Hva slags forbilder ønsker de å være for de 
yngre elevene og andre rundt seg? Nå skal de gi ett råd til helt ferske 
8.-klassinger. Rådene blir samlet inn av FRI og vil bli brukt i undervisningen i 
for neste års 8. trinn.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 1.4: FRI-KONTRAKTEN

Oppgavetekst:
Har du tatt et valg når det kommer til snus og røyk? Den lureste måten å holde 
et løfte på er å dokumentere det for seg selv og andre. I denne oppgaven 
finner du en kontrakt som du kan velge om du vil skrive under på. Hvis du 
skriver under blir kontrakten sendt til deg selv, og en foresatt.

Innledning til lærer:
Elevene skal her skrive under på en kontrakt om at de skal holde seg fri for 
røyk og snus gjennom hele 10. klasse. De signerer kontrakten ved å først huke 
av at de aksepterer innholdet. Deretter skriver de inn sin egen e-postadresse, 
og e-postadressen til en som skal være vitne til kontrakten. Dette bør være en 
foresatt, men kan også være en lærer eller venn. Elevene velger selv om de vil 
skrive under på kontrakten eller ikke. Denne oppgaven kan man også 
komme tilbake til ved en senere anledning i løpet av året om elevene ikke vil 
ta standpunkt til dette nå.

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Anbefales å involvere foresatte. Oversikten over hvilke elever som har levert 
kontrakten og hvilke foresatte som har bekreftet denne finner du i menyen 
for hver enkelt klasse i den samlede oversikten over klassene dine.

Elevhjelpemidler:
For å kunne gjennomføre denne oppgaven må elevene ha tilgang til hver sin 
digitale enhet (stasjonær eller bærbar datamaskin, nettbrett eller 
smarttelefon).

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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LEKSJON 2: SNUSFORNUFT

Mål for leksjonen:
•  Lære om ulemper ved snus. 
•  Tenke ut handlingsalternativer og konsekvensene av forskjellige valg.  

Lærerplanmål (LK06):
• Samfunnsfag, samfunnskunnskap: “Beskrive utvikling og konsekvenser 

av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere holdninger til 
rusmiddel”.

• Naturfag, kropp og helse: “Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke 
helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne 
informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan 
forebygges”.

Introduksjon til leksjonen:
I denne leksjonen skal elevene lære om negative økonomiske, sosiale og 
helsemessige konsekvenser av å bruke snus. Når de har blitt bevisste på 
en del ulemper, kan de øve seg på å si nei takk.
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OPPGAVE 2.1: OPPGAVE 1

Innledning til lærer: 
I denne oppgaven får elevene tilbudet om å bli med i et forskningsprosjekt 
hvor de skal ta en pille flere ganger om dagen. Før timen starter må 
beskrivelsen av forskningsprosjektet skrives ut til hver elev. Denne finner du 
under punktet “Lærerinstruksjoner” i den aktuelle klassens nedtrekksmeny 
under “Mine klasser”. Det elevene ikke vet er at forskningsprosjektet er fiktivt, 
og beskrivelsen av prosjektet er den egentlige beskrivelsen av hvordan 
kroppen reagerer, og mulige konsekvenser av å bruke snus. Vi vet enda ikke 
nok om langtidseffekten ved bruk av snus. Det vet vi først nå vi begynner å få 
generasjoner som har brukt snus i flere år.
Er elevene villige til å ta et legemiddel hvor man ikke vet hvor alvorlige 
konsekvensene kan bli? Etter at elevene har lest igjennom har de muligheten 
til å skrive under for å bli med på prosjektet, og på den måten også si seg 
enig i at de tar på seg alt ansvar for eventuelle konsekvenser ved bruk av 
legemiddelet. Hvem blir med, og hvem blir ikke med? Hvilke argumenter har 
elevene for og imot? Når alle elevene har tatt stilling til om de vil være med 
eller ikke er det på tide å avsløre at forskningsprosjektet kun er fiktivt, og at 
dette egentlig er beskrivelsen av hva man er med på om man snuser. Hva 
synes elevene om dette? Er de klar over at en som snuser er med på et så 
usikkert “forskningsprosjekt” hver eneste dag, frivillig?

Lærerenhet/tavla:

Benyttes ikke

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 2.2: REKLAMEFRI

Oppgavetekst: 
Tobakksindustrien bruker enorme ressurser på å verve nye brukere av røyk og 
snus. Siden tobakksreklame er forbudt i mange land, lar de pakningsdesign 
være med på å gi merket en personlighet. Ta en titt på denne videoen og se 
hvor effektivt ulike pakningsdesign overbeviser barn om at å snuse passer 
med deres identitet.

Innledning til lærer: 
Film om standardiserte pakninger. Formålet med denne oppgaven er å vise 
elevene hvordan tobakksindustrien bruker enorme ressurser på å verve nye 
brukere. De siste 10-15-årene har de lansert utallige produkter med 
forskjellige smaker, navn og design som appellerer til ulike målgrupper. 
Standardiserte pakninger ble innført i 2017 i Norge, spesielt som et tiltak for å 
gjøre det mindre attraktivt for barn og unge å begynne med snus og røyk.

Etter dere har sett filmen kan det være fint å ha en diskusjon i klassen. 
– Hva synes elevene om den nye loven? 
– Tror elevene at de gamle pakningene hadde noen effekt? 
– Hvilken effekt tror de at de nye pakningene har? 
– Hva synes elevene om designet? … mer eller mindre fristende å ta en snus?

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Hensikten med å skape flere personligheter, smaker og varianter av snus og 
røyk var å få flere kunder, og det ser ut til at det virket på snus; det er flere 
ungdommer som snuser nå enn det var da man bare kunne velge mellom  
et par forskjellige typer snus. Loven om standardiserte pakninger gjør det 
vanskeligere for industrien å markedsføre snus på denne måten.

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE: 2.3: QUIZ!

Oppgavebeskrivelse: 
Det er tid for quiz!  

Innledning til lærer: 
I denne oppgaven skal elevene få en bedre forståelse av hvor usunt det er å 
snuse. For at alle skal forstå risikoen ved å få i seg tobakk, nikotin og 
kreftfremkallende kjemikalier, skal de besvare en quiz. Hvert spørsmål 
utfordrer elevene til å se for seg hvor mye kjemikalier de får i seg dersom de 
velger et liv med snus eller røyk. 

Fakta og tilleggsinfo til lærer: Snus er mindre helseskadelig enn røyk, men 
det betyr ikke at det er et ufarlig produkt. Snus inneholder kreftfremkallende 
stoffer og gjør brukerne veldig avhengige. Undersøkelser har vist at svensker 
som snuser har snus under leppa i gjennomsnitt 12 timer i døgnet. Når man 
er avhengig må man bruke mye penger på snus, og det kan også være andre 
ulemper. For noen snusere vil det, for eksempel, være helt uaktuelt å reise 
på ferie til Island (hvor det er forbudt å ha med snus), jobbe i en barnehage, 
eller ha en kjæreste som ikke liker å kysse noen som lukter snus.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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LEKSJON 3: PÅ HELSA LØS

Mål for leksjonen: 
•  Lære om hvordan bruk av tobakk kan føre til helseskader.
•  Drøfte hvordan man kan være med på å påvirke egen helse.

Lærerplanmål (LK06):
• Samfunnsfag, samfunnskunnskap: “Beskrive utvikling og konsekvenser 

av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere holdninger til 
rusmiddel”.

• Naturfag, kropp og helse: “Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke 
helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne 
informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan 
forebygges”.

Introduksjon til leksjonen: 
I denne timen skal elevene lære om hvordan tobakk kan føre til helseskader. 
De skal også drøfte hvordan man kan være med på å påvirke egen helse.



Trinn 10
Leksjon 3
Versjon 1.2

Side 2 av 5

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 3.1: HVEM TAR ANSVAR?

Oppgavetekst: 
Hva påvirker helsen vår? Hvem eller hva skal til for at du har det bra både 
psykisk og fysisk? I denne oppgaven skal du si deg enig, eller uenig i ulike 
påstander. Spørsmålet vises på tavla og du skal svare på din enhet.

Innledning til lærer: 
Elevene skal få en innføring i at helse ikke bare er fravær av sykdom, men 
også psykisk og sosialt velvære. Kort sagt, god helse er å ha det bra. Helse 
påvirkes av veldig mange ting: vannkvalitet, mat, familieøkonomi, miljøet på 
skolen, forurensing, fysisk aktivitet, gener osv. Noe er utenfor vår kontroll og 
noe kan vi påvirke selv. Å ta vare på egen helse handler ikke bare om å spise 
fisk og trene, men også om å være sammen med venner, sove og være 
engasjert i noe. Å ligge på sofaen gir deg kanskje ikke bedre kondis, men om 
det er det man trenger akkurat der og da så kan det å lytte til kroppen sin 
være med på å gi en bedre helse.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.2: DØDSSERIØST

Oppgavetekst: 
Tobakk er det eneste lovlige produktet som kan drepe deg om du bruker det 
akkurat som du skal, men hvor dødelig er det egentlig? I denne oppgaven 
skal du gjennomføre en quiz og velge de alternativene du tror er riktig.

Innledning til lærer: 
Økt kunnskap om helsekonsekvenser kan styrke elevenes avgjørelse om ikke 
å begynne med tobakk. Hvis man ikke vet hvor farlig tobakksbruk er, er det 
kanskje ingen grunn til å la det være? Denne oppgaven tar for seg hvilke 
fysiske skader og sykdommer tobakksbruk kan føre til. Tobakk dreper opp mot 
halvparten av dem som bruker det og er faktisk det eneste lovlige produktet 
som kan drepe deg om du bruker det akkurat som du skal.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.3: TIL DEN SISTE MANN FALLER

Oppgavetekst: 
Det kan være helt tilfeldig hvem, hvordan og når en snus gjør skade. I dette 
spillet er det om å gjøre å være med lengst. Når spillet starter skal alle trykke 
på «Ta en snus»-knappen på sin enhet. For hver runde vi spiller vil noen bli 
eliminert på grunn av en konsekvens. Konsekvensen må leses opp høyt for 
klassen. Er dere klare?

Innledning til lærer: 
Dette spillet skal elevene lære at det kan være helt tilfeldig hvem, hvordan og 
når en snus gjør skade. Alle elevene skal trykke på «Ta en snus» på sin enhet. 
Et par av elevene vil i hver runde bli eliminert ved at snusen «de tok» får en 
konsekvens. Konsekvensen må leses opp høyt i klassen. Spillet fortsetter frem 
til det enten står én, eller ingen elever igjen.

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk. Det å røyke av og til gir økt 
risiko for hjertesykdom, og vi vet ikke når et kreftfremkallende stoff kan skape en 
cellemutasjon som blir til kreft i fremtiden. Noen har hørt om, eller kjenner noen, 
som tilsynelatende ikke har tatt skade av å snuse eller røyke. Folk er forskjellige, 
og det er umulig å si på forhånd hvem som er mest sårbare for effektene av 
tobakk.

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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OPPGAVE 3.4: DET FINNES HJELP

Oppgavetekst: 
Det er mange alvorlige konsekvenser som følge av bruk av tobakk. Men om 
du selv, eller noen du kjenner ønsker å slutte så finnes det flere måter å få 
hjelp på. 

Innledning til lærer: 
Når man skal informere om skadevirkninger av tobakk, må man samtidig vise 
at det finnes en vei ut, at det finnes håp, ellers vil mange mottakere lukke seg
for budskapet. Noen av elevene kan også bli svært bekymret for familie og 
venner som bruker tobakk. Det er derfor også viktig med informasjon om at 
risikoen for å få sykdommer reduseres om man slutter. Slutta-appen er et 
godt verktøy for de som trenger hjelp til å slutte med røyk eller snus, og man 
kan også få god hjelp hos fastlegen, helsesøster, på apoteket eller på en 
frisklivssentral. På slutta.no, eller i slutta appen finner elvene sluttetips og
informasjon om de forskjellige tilbudene. Gå inn på slutta.no og utforsk 
nettsiden sammen med elevene.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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LEKSJON 4: TENKE SJÆL

Mål for leksjonen: 
•  Argumentere for konsekvenser av valgene sine.     
•  Diskutere ansvar for egen helse.

Lærerplanmål (LK06):
• Naturfag, kropp og helse: “Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke 

helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne 
informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan 
forebygges”.

• Norsk, muntlig kommunikasjon: “Delta i diskusjoner med begrunnede 
meninger og saklig argumentasjon”.

Introduksjon til leksjonen:
I denne timen skal elevene argumentere for konsekvensene av valgene sine. 
De skal også diskutere ansvar for egen helse.
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OPPGAVE 4.1: HVEM LAR VI OSS PÅVIRKE AV?

Oppgavetekst:
Vet du hvem som påvirker deg, eller blir du kanskje påvirket uten å være klar 
over det? I denne oppgaven får du se seks bilder som representerer grupper, 
eller mennesker som kan ha en påvirkning. Stem på en, eller flere av de du 
mener påvirker deg. Om du ikke blir påvirket av de som er representert her i 
oppgaven er det lov å stemme blankt.

Innledning til lærer:
I denne oppgaven skal elevene få se seks bilder på tavla. Disse bildene 
representerer ulike grupper eller mennesker som de kanskje lar seg påvirke 
av. På elevene sin enhet kan de stemme over hvem de mener at de blir 
påvirket av. Resultatet vises når alle har stemt. Deretter kan du som lærer 
trykke på hvert av bildene. Her får dere opp flere spørsmål som kan være 
grunnlaget for en diskusjon i klassen. Vil de som stemte blankt endre mening 
etter diskusjonen?
Det er viktig å få frem at påvirkning ikke kun er negativt. Man kan også la seg 
påvirke på en positiv måte, enten om det er holdninger, vaner, eller å bli 
inspirert av noen.

Spørsmål til bildene:
Staten
• I Norge har staten bestemt at det er 18-årsgrense for kjøp av alkohol. 

Påvirker dette ditt forhold til alkohol? 
• Hva hadde du tenkt om læreren snuste i timen? Hadde du tenkt at snus 

var mer eller mindre farlig?

Familie
• Har du latt deg påvirke av hvilket fotballag foreldrene dine heier på, eller 

har du tatt ditt valg uavhengig av hva de sier? 
• Storesøsteren din er veldig god i friidrett. Får du mer eller mindre lyst til å 

prøve ut den samme sporten?

Venner
• Er det lettere eller vanskeligere å starte med alkohol når hele 

vennegjengen gjør det?
• Alle i vennegjengen skal søke realfag på videregående. Påvirker det ditt 

valg?
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Kjendiser
• Er det tilfeldig at kjendiser blir sponset av store merkevarer? 
• Hva tenker du om en kjendis som stiller opp for et veldedig formål?

Reklame
• I Norge er det ikke lov til å lage reklame rettet mot barn. Hvorfor tror du 

det er slikt?
• Hvorfor tror du Rød Ungdom ønsker å merke retusjert reklame?

Media
• I et motemagasin kan du lese en artikkel om «Høstens nyheter». Tror du 

dette påvirker salget av produktene som blir vist?
• En journalist har ikke lov til å motta betaling fra andre enn avisen han eller 

hun jobber i. Hvorfor tror du det er slikt?

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 4.2: HVEM ER ANSVARLIG?

Oppgavetekst: 
Hvem er ansvarlig? Velg hvem du mener er ansvarlig for dine handlinger. 
Etter hvert spørsmål vil én elev bli valgt ut til å begrunne sitt svar. Etter du har 
gitt din begrunnelse kan dere diskutere hva resten av klassen mener i 
plenum.

Innledning til lærer: 
Bruk spørsmålene underveis som grunnlag for diskusjon i klassen. Hvem 
er det som egentlig er ansvarlig for alt dette? Til syvende og sist er det en selv 
som er ansvarlig for å følge opp, og sørge for at man tar riktige valg, spesielt 
nå som elevene begynner å bli eldre. Man må ta ansvar for egen helse og 
handling. Men det er ikke nødvendigvis slik at man skal greie alt alene. 
Staten, foresatte og skole er også delvis ansvarlige for at man får den 
informasjonen, kunnskapen og veiledningen man trenger for å ta de rette 
valgene. Hva mener elevene? Når kan man forvente noe av staten, og når 
starter det personlige ansvaret?

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 4.3: TIL FORDEL FOR FOLK FLEST

Oppgavetekst: 
I denne oppgaven skal dere jobbe i grupper, der dere skal komme opp med 
en ny lov som skal være til fordel for helsen til befolkningen. Når dere er 
ferdige, skal gruppene presentere sin lov og holde en appell foran klassen. 
Et eksempel kan være «Kjøp av godteri burde kun være lov på fredager og 
lørdager», eller «Staten burde kreve at alle skoleelever driver med minst en 
fysisk aktivitet i uka».

Innledning til lærer: 
I denne oppgaven skal elevene jobbe i grupper. Nå skal de komme opp med 
en ny lov som skal være til fordel for befolkningens helse. Dette kan handle 
om snus, trening, mat, sukker eller annet som er helsebringende. Mot slutten 
av timen presenterer elevene sine lover, helt til slutt kan klassen stemme over 
hvilken lov de mener burde bli innført.

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Da Norge innførte forbud mot å vise frem snus og røyk i butikkene (i 2010), 
ble staten saksøkt av verdens største tobakksprodusent, Phillip Morris. 
Industriens advokater argumenterte for at de nye reglene ville ødelegge for 
fri handel av et lovlig produkt uten å ha noen positiv effekt på folkehelsen. 
De argumenterte altså for at forbudet ikke ville føre til at det ble solgt mindre 
tobakk, eller at færre ungdommer ville begynne å røyke. Hvis det var tilfelle, 
kan man jo lure på hvorfor de synes det var nødvendig å saksøke? Staten vant 
saken; det er lov å lage veldig strenge regler for salg av et så helseskadelig 
produkt som tobakk. Lovverket rundt tobakk endrer seg stadig.
Legeforeningen har foreslått å innføre flytende aldersgrense på tobakk hvor 
alle som er født etter et visst årstall ikke får kjøpe tobakk.

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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Egne notater:
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LEKSJON 5: GJØR EN FORSKJELL!

Mål for leksjonen: 
•  Lage en aktiv strategi for å påvirke andre.

Lærerplanmål (LK06):
• Norsk, litteratur og kultur: “Gjenkjenne retoriske appellformer og måter 

å argumentere på”.
• Norsk, muntlig kommunikasjon: “Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon”.

Introduksjon til leksjonen:
I den siste leksjonen skal elevene, basert på alt de har lært, lage en aktiv 
strategi for å påvirke andre. Her kan lærer velge å gjøre leksjon 5.1 eller 5.2, 
avhengig av hvor mye tid det er til rådighet, og hva resultatet av leksjon 4 
ble.
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OPPGAVE 5.1: GJØR DEG SYNLIG I LOKALSAMFUNNET

Oppgavetekst: 
I løpet av årene på ungdomsskolen har dere lært mye om påvirkning. I denne 
oppgaven skal dere bruke denne informasjonen til å overbevise andre om at 
deres oppdiktede helselov fra forrige leksjon er verdt å innføre. Hvordan vil 
dere gå frem for å påvirke andre? Vil dere innføre en merkedag, skrive et 
leserinnlegg, demonstrere, forsøke å få saken i avisen, eller påvirke de som er 
yngre enn dere? Gå ut og gjør noe synlig for den nye loven deres! 

Innledning til lærer: 
I løpet av de siste tre årene har elevene lært mye om påvirkning. De har lært 
om hvordan staten påvirker industrien, hvordan industrien påvirker folket, 
hvordan folket kan påvirke staten, hvordan de selv lar seg påvirke av venner, 
eller hvordan de kan påvirke de rundt seg. Nå skal de bruke denne 
informasjonen til å overbevise andre om at deres oppdiktede helselov fra 
leksjon 4 er verdt å innføre. Elevene jobber i grupper. I denne oppgaven kan 
det være gøy å oppfordre elevene til å gjøre noe som blir synlig i 
lokalsamfunnet. 
      
Vil de lage film, plakat, leserinnlegg, merkedag, demonstrasjon, eller vil de 
prøve å påvirke en annen klasse?

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 5.2: GJØR DEG SYNLIG PÅ SKOLEN

Oppgavebeskrivelse: 
I denne oppgaven skal dere skape direkte påvirkning i skolegården. Dere skal 
jobbe i grupper og få et bestemt område i skolegården hvor dere skal henge 
opp en plakat. Her kan det være lurt å tilpasse budskapet området plakaten 
skal henge i. Hvordan vil budskapet være forskjellig fra biblioteket og gym-
garderoben? Plakaten skal ha et anti snus -og røykbudskap.

Innledning til lærer: 
Denne oppgaven er ikke like omfattende og tidkrevende som den første. Her 
skal elevene gå i grupper, hver gruppe får tildelt et bestemt område på 
skolen hvor de skal henge opp en plakat. Plakaten skal ha et anti snus -og 
røykbudskap. Eksempelvis kan en gruppe få beskjed om at plakaten skal 
henge i trappen. Her kan budskapet være «Andpusten? Lungekapasiteten blir 
dårligere når du tar deg en røyk. Ikke start». En på biblioteket kunne ha vært 
«Ukonsentrert? En snus kan få deg til å miste fokus, og øker hjerterytmen. 
Ikke snus». Plakatene henges opp på de gitte stedene.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke


