
Tobak - Lektion 2
Åk: 4-6   Lektionstid: 45-60 min   Innehåll: Värderingsövning, 

      kunskapstest & diskussion

1. Påstående-övning (Ja/Nej) (10-15 min)

1. Dela in eleverna två och två eller i smågrupper.
2. Ställ ett påstående i taget (se nedan).
3. Låt varje grupp diskutera en kort stund om de tycker Ja eller Nej.
4. Låt grupperna göra tummen upp om de tycker Ja och tummen ner om de tycker Nej.
5. Ställ följdfrågor.

1. De som använder tobak utsätter sig själv och andra för fara.
2. Det är jobbigt att vara i en miljö där folk röker.
3. Det är större risk att hamna i problem om man röker.
4. Det är bra att kunna stå emot grupptryck.
5. Det är svårt att påverka andras attityd.
6. Det är billigt att använda tobak.
7. Är du orolig för någon du känner som röker.
8. Det är svårt att påverka någon att sluta röka.

Följdfrågor: När? Var? Hur? Vem? Vad? Varför?



2. Statistik och diskussion (10-15 min)

1. Behåll samma grupper som i föregående övning. 
2. Ställ en fråga i taget. 
3. Låt varje grupp diskutera fram ett gemensamt svar. 
4. Låt grupperna svara och skriv gärna upp svaren.  
    Skiljer sig svaren mot faktan? Vad kan det bero på?

1. Hur många av 1000 barn/ungdomar i Helsingborg röker ibland?
Åk 6: 4 av 1000 Åk 9: 70 av 1000
Det är vanligt att man tror att det är fler som har gjort saker som är förbjudet.  
Det är inte ovanligt att de som gör något förbjudet gärna pratar om det.

 
2. Hur många av 1000 barn/ungdomar i Helsingborgs röker varje dag?
Åk 6: 1 av 1000 Åk 9: 24 av 1000 

3. Rökningen minskar i vårt samhälle. Vad tror ni det beror på?
Förklaringarna är många:  
• Kunskapen om skadorna är bättre idag 
• Fler är hälsomedvetna 
• Priset 
• Fler är emot rökning 
• Olika lagändringar har införts
 

4. Vad kan skolan göra för att fler ska låta bli tobak?

3. 10 kunskapsfrågor (10-15 min)

1. Behåll samma grupper som i föregående övning. 
2. Visa länken Vad vet du om tobak? på storbild (länk i power point). 
3. Låt varje grupp diskutera en kort stund vad de tror på varje fråga. 
4. Låt grupperna svara med tumme upp för Rätt eller tumme ner för Fel.

Frågor: http://mobilisering.nu/?id=29506 

Länk till pedagogens utvärdering av Lektion 2.

http://mobilisering.nu/?id=29506
http://enkat.helsingborg.se/Utvardering%20tobakslektionen

