
Tobakslektioner

Förberedelse
Förklara för eleverna att tobak är ett stort hälsoproblem i vårt samhälle och att lektionen vill 
stärka eleverna att förbli rökfria. En god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Fördelarna 
är många att inte använda tobak. 
• Lektionsmaterialet består av instruktioner för läraren (dokument i PDF-format)  
  med tillhörande PowerPoint-presentationer som visas för klassen.
• I PowerPoint-materialet finns direktlänkar till alla filmer och kunskapstest.
• Du behöver inte skriva ut något material till eleverna innan lektionerna.
• På en del uppgifter ska klassen delas in i smågrupper.
Det är en fördel om elevernas föräldrar har fått tagit del av skolan policy/tobakshandlingsplan 
och foldern ”Förebygg tobak - till dig som är förälder” innan materialet används till exempel på 
ett föräldramöte eller via nyhetsmejl. 
På verktygsladanhbg.se finns fördjupningslänkar. 

Bakgrund
Skolan och hemmet är två viktiga arenor i det tobaksförebyggande arbetet. Genom att öppna 
upp samtalsklimatet har skolor och föräldrar stora möjligheter att motverka tobaksdebuter.  
9 av 10 som börjar röka gör det innan de har fyllt 18 år. 

Enligt skolverket bör ANDT-undervisning knytas till risk- och skyddsfaktorer, innehålla inslag 
som syftar till beteendeförändring, undervisa om samhällets normer och med ett interaktivt  
pedagogiskt förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang hos elever. 

Syfte och mål
Stärka eleven att inte börja använda tobak. Delge kunskapsfakta om tobak för att få ökad  
motståndskraft mot tobak.

Utvärdering för pedagogen
När lektionen är klar, gå in på nedanstående länk och svara på tre frågor:
Vad var bra med lektionsmaterialet? 
Vad var mindre bra med lektionsmaterialet? 
Har du några andra tips och idéer till ANDT-samordnaren?  

Länk till utvärdering. 

Stefan Åberg, ANDT-samordnare 
042-10 76 09 
stefan.aberg@helsingborg.se

http://verktygsladanhbg.se
http://enkat.helsingborg.se/Utvardering%20tobakslektionen
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1. Här är det rökförbud:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-to-
bak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/ 

2. Tobakslagen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-to-
bak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/forsaljning-av-tobaksvaror-till-konsumenter/
 
3. Cigaretter:
https://www.drugsmart.com/fakta/tobak/
 
4. Snus:
https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/snusning/fakta-om-snusning/
 
5. E-cigaretter:
http://www.tobaksfakta.se/goteborgsforskare-varnar-for-halsorisker-med-e-cigaretter/
 
6. Vattenpipa:
https://www.drugsmart.com/faq/ar-det-farligare-att-roka-vattenpipa-an-att-roka-cigaretter/
 
7. 9 av 10:
http://www.nonsmoking.se/kampanjer/tobaksfria-barn/
 
8. Statistik:
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/folkhalsorapport-
barn-och-unga-i-skane-2016/

Tobakslektioner:

1. Bakgrund, första stycket: 
http://www.nonsmoking.se/kampanjer/tobaksfria-barn/  
 
2. Bakgrund, andra stycket:  
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cd-
fa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2585.pdf?k=2585 
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Tobakslektion 1:

Filmen Tobaksfakta: 
https://www.youtube.com/watch?v=lWY6UUltroM
 
1. Det finns tusentals gifter i tobak: 
https://www.psykologermottobak.org/sjukdomar-av-rokning
 
2. Vad händer i lungorna vid rökning:
https://www.drugsmart.com/faq/vad-hander-i-lungorna-vid-rokning/
 
3. Hur börjar ett nikotinberoende:
https://www.netdoktor.se/sluta-roka-sluta-snusa/sjukdomar/tobaksberoende/
 
4. Vad är nikotin:
http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2015/11/Om-nikotin.ny_..pdf
 
5. Om tobak hade uppfunnits idag, hade det då varit lagligt: 
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-tobak-och-alkohol#
 
6. Vilka negativa effekter finns det med tobak/nikotin:
http://beroendecentrum.se/fakta/tobak/
 
7. Är E-cigaretter och snus beroendeframkallande?
https://drugnews.nu/2018/05/25/flera-halsorisker-med-e-cigaretter/
 
8. Påverkas man om man står bredvid någon som röker:
http://www.tobaksfakta.se/om-passiv-rokning/
 
Filmen ”Måste man tacka Ja”:  
https://www.youtube.com/watch?v=hJx1oGET630&list=PLu9mjaI-BuKiH69S9o_73z0571zuBF-
BrR&index=5
 
1. Faktarutan, en rökare luktar illa:
http://www.munhalsan.se/dalig-andedrakt/
 
2. Faktarutan, en rökare får bruna tänder:
https://www.sbu.se/sv/publikationer/skrifter-och-faktablad/tobak--tander---hur-fa-patienter-att-
sluta-roka/
 
3. Faktarutan, en rökare försämrar sitt luktsinne:
http://slutarokalinjen.se/pdf/vad_vinner.pdf
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4. Faktarutan, en rökare blir rynkigare snabbare:
https://www.decibel.fi/information/alkohol-tobak-and-droger/tobaksprodukter/vad-gor-det-med-
kroppen
 
5. Faktarutan, en rökare får skrovlig röst:
http://www.oronnashalsspecialisten.se/larynx/rostbesvar/
 
6. Faktarutan, en rökare får sämre minne:
http://www.tobaksfakta.se/passiv-rokning-skadar-ickerokares-minne/
 
7. Faktarutan, en rökare försämrar sin kondition:
http://www.beroendecentrum.se/fakta/tobak/
 
8. Faktarutan, en rökare sover sämre;
https://www.dokteronline.com/se/blog/rokning-och-somnproblem/
 
9. Faktarutan, en rökare förkortar sitt liv med 11 minuter per cigarett:  
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/
 
10. Fakta rutan, en rökare slösar pengar på gift:
http://www.rokfrikrog.se/sluta-roka/tobaksskatter-och-cigarettpriser-over-varlden/
 
11. Fakta rutan, en rökare får i sig 4000 olika gifter:
https://www.can.se/Fakta/tobak/
 
12. Fakta rutan, en rökare styrs av nikotinberoendet:  
http://www.doktorn.com/artikel/nikotinberoende
 
Summering av faktarutan:  
http://www.nyttigt.eu/50-anledningar-till-varfor-du-ska-sluta-roka/

 
Tobakslektion 2:

1. Statistik och diskussion, röker ibland och röker varje dag:
https://verktygsladanhbg.se/wp-content/uploads/sites/107/2018/03/drogutveckling-
en-i-hbg-2012-2016.pdf
 
2. Statistik och diskussion, rökning minskar i vårt samhälle:
https://www.can.se/Nyheter/rokningen-minskar-i-alla-aldersgrupper/
 
3. Tobaksspel: 
http://nll.se/upload/IB/lg/sekr/fh/rapp/tonaringartobak0509.pdf
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