
Tobak - Lektion 1
Åk: 4-6   Lektionstid: 45-60 min   Innehåll: Fakta, film & diskussion

1. Tobaksfakta-film och diskussion (15-20 min)
1. Dela in eleverna två och två eller i smågrupper.
2. Visa filmen för eleverna (länk i power point).
3. Alternativ,visa frågorna först och därefter visa filmen.
4. Ställ de av nedanstående frågor som känns aktuella.
5. Låt grupperna prata ihop sig och skriva ner sina svar.
6. Låt några grupper delge sina svar för klassen.

Film 
Tobaksfaktastudi.se

(4:39 min)

Ordförklaring till några begrepp i filmen: 

KOL - En sjukdom i luftrören som medför långdragen hosta med slem och ibland pip i bröstet. 
Lungemfysen - En sjukdom i lungvävnaden, som medför försämrat syreupptag och trötthet 
Cancer - Kan uppträda var som helst i kroppen
Kondition - Bättre vid högre syreupptagningsförmåga 
Blodcirkulation - Hur mycket blodet transporteras ut i kroppens olika vävnader beror på hur 
mycket hjärtat orka pumpa och hur vidgade blodkärlen är. Nikotin drar ihop blodkärlen.

1. Det finns tusentals gifter i tobak. Nämn några.
Nikotin, bly, tjära och kolmonoxid. I Sverige dör 12.000 personer varje år av rökningen samt  
ytterligare 200 personer av passiv rökning. En cigarett släpper ut upp till 8.000 kemiska ämnen, 
varav mer än 60 är kända som cancerframkallande. 
psykologermottobak.org

2. Vad händer i lungorna vid rökning?
Lungorna förstörs av rökning. Om man röker får lungorna svårare att ta upp syre från luften och 
de röda blodkropparna blir sämre på att transportera runt syret. Samtidigt får nikotinet hjärtat att 
slå snabbare.  
drugsmart.com

3. Hur börjar ett nikotinberoende?
Nikotin påverkar yngre personer mest på grund av att hjärnan och kroppen ännu inte är  
färdigutvecklad. Mer än hälften av de som testat en cigarett blir sedan regelbundna rökare.  
Den första kontakten med tobak är oftast inte alls positiv. Efter en tids rökande upplever många 
att det känns onormalt och känner ofta en sjukdomskänsla. 
netdoktor.se
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4. Vad är nikotin?
Nikotin är ett gift som finns i tobaksplantan och har utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter. 
Första gången man snusar eller röker blir man illamående. När man röker tobak når nikotinet  
hjärnan inom 10-20 sekunder. Snusare får i sig högre dos nikotin i blodet är de som röker.  
tobaksfakta.se

5. Om tobak hade uppfunnits idag, hade det då varit lagligt?
Tobaken kom från Amerika till Europa på 1500-talet och då visste man  
inte hur farligt det var. Idag har det blivit en del av vår kultur och många 
har blivit beroende och nyfikna på att prova. I dag har vi mycket fakta  
om tobakens farligheter och därför hade det troligtvis varit förbjudet om 
det hade uppfunnits idag.  
so-rummet.se

6. Vilka negativa effekter finns det med tobak/nikotin?
Sämre kondition och blodcirkulation, dålig hy, dyrt, ökar risken för sjukdomar (hjärt- och  
kärlproblem, kol, lungemfysem, cancer). Rökare dör i genomsnitt 10 år för tidigt och en person i 
världen dör var 4 sekund av sjukdomar.  
umo.se

7. Är E-cigaretter och snus beroendeframkallande?
De är beroendeframkallande och är giftiga. Enligt några forskare är E-cigaretters smakämne lika 
farliga som nikotin.  
drugnews.nu 

8. Påverkas man om man står bredvid någon som röker?
Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken och resten av röken kommer 
ut till omgivningen. Därför finns risk att personer i närheten av rökare får i sig en del av röken, det 
är det som kallas för passiv rökning.  
tobaksfakta.se



2. Film ”Måste man tacka JA?” och diskussion (15-20 min)
1. Behåll samma grupper som tidigare övning.
2. Visa filmen för eleverna (länk i power point).
3. Ställ frågorna nedan som är kopplade till filmen och låt grupperna

diskutera en kort stund.
4. Låt några grupper delge sina svar för klassen.

Film 
Måste mantacka JA?
(0:33 min)

1. Vad tror ni hon svarar?
2. Vad vinner man på att inte röka?

Visa nedanstående fakta. Låt eleverna reflektera över informationen.

En ickerökare behåller...
sin naturliga doft 
sina vita tänder 
sitt luktsinne 
sitt släta ansikte 
sin klara röst 
sitt minne 
sin kondition 
sina goda sömn 
sitt naturliga åldrande 
sina pengar till vettigare saker 
sin klokhet att säga NEJ till gifter 
makten över sitt liv 

En rökare...
luktar illa 
får bruna tänder 
försämrar sitt luktsinne 
blir rynkigare snabbare 
får skrovlig röst 
får sämre minne 
försämrar sin kondition 
sover sämre 
förkortar sitt liv med 11 minuter per cigarett 
slösar pengar på gift (ett paket kostar ca. 55 kr) 
får i sig 4.000 olika gifter 
styrs av nikotinberoendet 

Länk till pedagogens utvärdering av Lektion 1.
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