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LEKSJON 1: FRI!

Mål for leksjonen:
•  Reflektere over frihetsbegrepet, egne verdier og identitet.
• Kunne ta et selvstendig valg og styrke muligheten for å handle i tråd 

med det valget.

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: 
Vi tror kanskje at vi er mer fri enn vi egentlig er. Dette gjelder nok særlig de 
yngre. Vi lar oss påvirke av reklame, av valgene til de vi kjenner, av kjendiser 
og av holdningskampanjer. Men selv om vi lar oss påvirke, kan vi bli mer 
selvstendig av å skjønne hvordan vi blir påvirket. Dersom elever kan lære seg 
å identifisere hvem som påvirker dem på hvilken måte, vil de ha kommet et 
langt stykke på veien mot å bli mer selvstendig. Alle ønsker å være fri.
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OPPGAVE 1.1: HVA ER FRIHET?

Oppgavetekst:
Alle har en viss oppfatning av hva frihet er, men det er ikke så enkelt å sette 
ord på det. Hva vil det si å være fri? Bruk bildene i oppgaven som grunnlag 
for diskusjon i klassen. 

Innledning til lærer:
I denne første oppgaven av FRI-programmet vil vi sette i gang tankeprosessen 
til elevene rundt hva det vil si å være fri. Diskuter ut i fra bildene hva elevene 
mener at det vil si å være fri. Bildene representerer å være avhengig, fri til å 
velge yrke, diktatur, fri til å velge middag, fri til å velge kjæreste, og ytringsfrihet.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke



Trinn 8
Leksjon 1
Versjon 1.2

Side 3 av 5

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 1.2: DETTE ER MEG

Oppgavetekst: 
Det kan være utfordrende å beskrive hvem man er. Men en god start er 
å beskrive hva man liker. Når oppgaven starter vil man kunne skrive inn 
svarene sine på enheten sin, og få dem tilsendt på e-post til senere bruk.

Innledning til lærer: 
For å ta egne valg, enten det handler om tobakk eller andre ting, er det viktig 
å vite hva man selv står for. Dette er et komplisert tema, og vi starter derfor så 
enkelt som mulig. Oppgaven er ment å få elevene til å begynne å tenke på 
temaer som identitet og valg. Når oppgaven starter, får elevene opp en serie 
med spørsmål om hva de liker. Vi anbefaler her at elevene printer ut svarene 
sine, og at læreren tar vare på alle svarene i en konvolutt. Svarene skal nemlig 
brukes igjen i en liknende oppgave i 10. klasse. Eventuelt kan elevene sende 
dokumentet til seg selv eller deg på e-post, og hente det frem igjen i 9. og 10. 
klasse når det skal brukes.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 1.3: HVEM ER DETTE?

Oppgavetekst:
Vi danner oss raskt et inntrykk av hvordan en person er. Nå skal dere få se
noen bilder, og for hvert bilde skal dere prøve å beskrive personen med et par 
ord ut i fra tingene denne personen eier.

Innledning til lærer:
Denne oppgaven skal minne elevene på at valgene man tar former hvem de 
er, og hvordan de blir oppfattet av andre. Når oppgaven begynner kommer 
det opp en serie på tre bilder, som danner assosiasjoner til bestemte 
personligheter. Elevene skal prøve å beskrive hva slags person de ser for seg 
når de ser på bildene.

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Kan fungere godt både individuelt og som gruppeoppgave.

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 den sendt til deg, 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 8. 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: FRA DA TIL NÅ

Mål for leksjonen:
• Å kunne drøfte utviklingen i tobakksbruk i Norge.

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

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

Introduksjon til leksjonen:
Tobakksbruken i Norge har vært igjennom store forandringer. Forandringene 
kan spores til både endringer i lovverk og endringer i folks holdninger til 
tobakk. I denne leksjonen vil elevene se på hva som kan være noen av 
grunnene til at tobakksbruken har sunket i Norge, og hvorfor dette foreløpig 
gjelder røyk mer enn snus.
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OPPGAVE 2.1: FYLL UT STATISTIKKEN

Oppgavetekst: 
Hvor mange tror du røyker i dag og hvor mange tror du røyket før? 
Din oppgave nå er å gjette hvordan røykingen har utviklet seg i Norge. Etter 
hvert spørsmål vises klassens gjennomsnitt på tavlen.

Innledning til lærer: 
Andelen faste røykere har gått markant ned de siste årene, og i dag er det 
mange færre ungdommer som røyker enn før. Men ikke alle unge har fått 
med seg denne utviklingen. I denne oppgaven skal de først gjette hva de tror 
er riktig svar. Deretter får de se både hva som er riktig svar og hva klassen har 
svart i gjennomsnitt.

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Tallene er hentet fra en årlig spørreundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå 
(SSB) i 2017. SSB undersøker ikke røyking på ungdomsskolen, så vi har valgt 
ut den yngste aldersgruppa (16 – 24 år) for å vise utvikling i røyking over tid, 
med nasjonalt gjennomsnitt. 

Tips til bruk av hjelpemidler: 
På ungdomsskolen er det færre som røyker. Sjekk ungdata.no for tall for 
ungdomsskolene i din kommune. Her kan du også finne snustall.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 2.2: HVOR MANGE SNUSER, EGENTLIG?

Oppgavetekst: 
Dere vil nå se et rom ovenfra, der det står hundre mennesker på venstre side. 
Denne leiren kaller vi «Snuser ikke». Menneskene vil så bevege seg én etter én 
mot høyre side, til leiren kalt «Snuser». Spørsmålet er: Hvor mange 
ungdomskoleelever av 100 er faste snusere? Trykk på stopp-knappen når 
dere tror at fordelingen mellom de to leirene stemmer med virkeligheten.

Innledning til lærer: 
Det er en typisk misforståelse blant ungdomskoleelever at det er veldig 
vanlig å snuse. Faktum er at de som snuser fast er i sterkt mindretall på 
ungdomskolen. Dette skal demonstreres i denne oppgaven. Den begynner 
med at vi ser 100 mennesker i et rom ovenfra. De 100 menneskene står på 
venstre side av rommet, i leiren som heter «Snuser ikke». Menneskene vil 
begynne å bevege seg én etter én mot høyre side, til leiren kalt «Snuser». 
Elevenes oppgave er å trykke på stopp-knappen på sin enhet når fordelingen 
mellom de to leirene stemmer overens med hvor mange elever av 100 som 
snuser daglig på ungdomsskolen i virkeligheten.

Fakta og tilleggsinfo til lærer:  
Poenget med denne oppgaven er å vise elevene at det er færre som snuser 
enn de kanskje tror. Det er forskjeller i snusbruk etter kjønn og geografi, dette 
tallet er nasjonalt gjennomsnitt. På ungdata.no kan du finne tall for 
snusbruken på fylkes- og kommunenivå.  
Tallet er hentet fra en spørreundersøkelse fra 2017 hvor elevene blir spurt: 
“Snuser du?”. Svaralternativene var “Har aldri snust”, “Har snust før, men har 
sluttet helt nå”, “Snuser sjeldnere enn en gang i uka”, “Snuser ukentlig, men 
ikke hver dag” og “Snuser daglig”.  Undersøkelsen utføres årlig blant elever på 
for 8., 9. og 10. trinn (og videregående skole) av Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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OPPGAVE 2.3: TOBAKKSLOVGIVNING

Oppgavetekst:  
Mange tiltak har blitt innført for å redusere tobakksbruken i Norge. Nå får 
dere se en kort film om tiltakene som har blitt innført. Etterpå kan klassen 
drøfte filmen. 

Innledning til lærer: 
Dagens ungdomskoleelever er for unge til å huske debattene som har rast 
om alle de ulike tobakksreglene. I denne oppgavene viser vi en film som 
dekker hvordan tobakkslovgivningen har utviklet seg i Norge. Når filmen er 
ferdig kan elevene drøfte filmen i plenum. 

Eksempelspørsmål:
-  Hva handlet filmen om?
-  Hva tenker dere om hvordan regelverket rundt tobakk var før i tiden?
-  Hva er den største forskjellen i tobakksregler i dag kontra før i tiden?
-  Hva tror dere disse lovene har hatt å si for deres oppvekst og bruk av   
 tobakk?

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Fullstendig tidslinje finnes på denne siden: https://helsedirektoratet.no/
folkehelse/tobakk-royk-og-snus/tobakksforebygging-strategier-og-
historikk#historikk-og-milepæler .

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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LEKSJON 3: MEN ER DET SÅ FARLIG DA?

Mål for leksjonen: 
• Lære at tobakk har umiddelbare negative konsekvenser, og at 

tobakksfrihet lønner seg. 

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: 
Ungdomsskoleelever vet at de har hele livet foran seg. Det kan være lett 
å tenke at man kan begynne å snuse i dag og så heller slutte med tobakk 
innen det begynner å «bli farlig». Men faktum er at tobakk har negative 
konsekvenser fra første stund. Økonomiske, sosiale og helsemessige. 
Denne leksjonen inneholder oppgaver som skal gjøre elevene bevisste på at 
tobakksbruk alltid følges av negative konsekvenser.
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OPPGAVE 3.1: KONSEKVENSKROPPEN

Oppgavetekst: 
Å ta en snus kan få både kortsiktige og langsiktige konsekvenser. Flere av 
konsekvensene skjer i kroppen uten at den som snuser selv er klar over at det 
skjer. Når oppgaven starter får du opp en kropp på enheten din. Klikk deg rundt 
på kroppen for å finne ut av hvordan en snus påvirker ulike organer. Klarer du å 
finne alle sammen?

Innledning til lærer: 
De langsiktige konsekvensene av røyking og snusing er det mange som 
kjenner til, men den øyeblikkelige påvirkningen nikotin har på kroppens 
organer er ikke like kjent for alle. I denne oppgaven får elevene opp en 
modell av en menneskekropp, og kan trykke på de ulike organene for 
å få opp informasjon om hvordan de påvirkes av snus. 

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Snus er mindre helseskadelig enn røyk, men det betyr ikke at snus er ufarlig. 
Både det norske og svenske folkehelseinstituttet, verdens helseorganisasjons 
kreftforskningsinstitutt og EUs ekspertgruppe på nye typer helserisiko 
(SCENIHR) har fastslått at snus er kreftfremkallende. Vi vet ikke nok til 
å si akkurat hvor stor risikoen er.
FRIs fakta om snus er hovedsakelig hentet fra Folkehelseinstituttets 
kunnskapsoppsummering av forskning om snus. Snus har tradisjonelt blitt 
brukt kun av et lite antall mennesker i Skandinavia, og derfor har vi ikke like 
sikker kunnskap om snus som vi har om røyk.

Det tar lang tid å forske på tobakk og konsekvensene som følger av mangeårig 
bruk. I dag vet vi lite om helseskadene forårsaket av snusbruk, men vi vet at 
det er helseskadelig. De siste 10-20 årene har antallet som snuser økt kraftig 
og økningen har vært størst blant unge mennesker. Hvordan dette vil påvirke 
fremtidig helse i befolkningen er usikkert.
Helseskader i svangerskap er gjerne det første man kan dokumentere når et 
produkt mistenkes for å være helseskadelig. I Sverige begynte de å registrere 
snusbruk hos gravide i 1999 og i Norge kom snus med på helsekort for gravide 
i 2015. I dag vet vi nok til å fraråde gravide å snuse.

Se også FHI om risikoen ved snus:  
https://www.fhi.no/publ/2014/helserisiko-ved-bruk-av-snus/ 
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Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.2: HANDLING OG KONSEKVENS

Oppgavetekst: 
Hvor mye husker du fra de forrige oppgavene? Når denne oppgaven starter 
får du opp et rutenett med ulike kort. H-kortene er handlinger, og K-kortene 
er konsekvenser. Din jobb er å pare kortene, og finne riktig konsekvens til 
riktig handling.

Innledning til lærer: 
I den forrige oppgaven lærte elevene hvordan snus og røyk påvirker kroppen. 
Nå er det på tide å teste om kunnskapen sitter. Elevene skal nå spille et 
Memory-aktig spill, der de skal matche en handling med en konsekvens. 
For eksempel «Røyke fast i ti år» og «Risiko for lungekreft».

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.3: HVA KOSTER DET?

Oppgavetekst: 
Hvor mye koster det egentlig å snuse? I denne oppgaven skal dere regne dere 
frem til hva et gjennomsnittlig forbruk av snus betyr over uker, måneder og år. 

Innledning til lærer: 
Det er viktig at elevene skjønner at røyk og snus ikke bare går utover helsen 
deres; det gjør også store innhogg i økonomien. Elevene regner 
gjennomsnittlig forbruk. Pengesummen vil bli sammenlignet med andre 
ting, opplevelser og goder de kunne ha brukt pengene på. Det er lettere 
å tenke på hva snus koster hvis man ser hva man går glipp av, enn hvis man 
bare får høre et pengebeløp. 

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Prisen er basert på snusmerket Skruf kjøpt på Rema 1000 (2017).
Ifølge en spørreundersøkelse blant 16 – 24-åringer er Skruf det mest 
populære merket og 58 prosent av snuserne oppgir at de snuser Skruf oftest.
Rema 1000 er dagligvarekjeden med størst markedsandel i Norge (24,4 
prosent i 2017). Skruf finnes i 19 varianter: én er løssnus og resten er porsjons-
pakker med 24 eller 30 poser per boks. Alle porsjonsvariantene koster det 
samme, mens løssnus er dyrere. Vi har valgt å definere en snusboks som 
24 porsjoner da det er flest Skruf-varianter av den typen. Salgstall for ulike 
snusprodukter er unntatt offentlighet da industrien anser det som sensitiv 
informasjon. I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i at en gjennomsnittlig 
person som snuser bruker tre bokser snus à 88 kroner hver uke. I 
utregningene kan elevene ta utgangspunkt i at en måned er på fire uker, og 
ett år 48 uker, 12 måneder. 

Se også sløsekalkulator på: 
www.dinside.no/okonomi/slosekalkulator/60885926

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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OPPGAVE 3.4: SPØR HELSESØSTER

Oppgavetekst: 
Det er ikke alltid lett å vite hvor man kan finne svar på det man lurer på om 
helse, enten det gjelder tobakk eller helt andre ting. En nyttig mulighet er 
å spørre helsepersonell på ung.no, eller å lese igjennom allerede stilte 
spørsmål. Her får dere se noen eksempler på spørsmål som blir stilt.

Innledning til lærer: 
Unge i dag får informasjon om helse fra en lang rekke kilder på nettet, hvor 
mange av dem ikke er særlig troverdige. For å vise elevene at det finnes 
steder der spørsmål blir besvart av folk med kompetanse, får de her se 
eksempler på spørsmål og svar fra ung.no. 

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Gjør deg kjent med www.ung.no og www.ung.no/tobakk.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.5: KONSEKVENSDILEMMA

Oppgavetekst: 
Nå skal dere få ta stilling til et vanskelig tema. Røyk og snus får alltid negative 
konsekvenser, og i virkeligheten kan man ikke velge selv konsekvensene. Men 
nå skal dere prøve å velge. Velg én konsekvens som du ville levd med resten 
av livet, hvis du måtte velge én av dem på neste side.

Innledning til lærer: 
Det er viktig at elevene forstår at hvis man velger å snuse eller røyke, så 
kommer det alltid med negative konsekvenser. Det er ingen som snuser  
eller røyker uten at det på én eller flere måter slår ut negativt for helsen, 
økonomien eller livsutfoldelsen. Vi setter dette på spissen i denne oppgaven, 
og ber elevene velge seg én konsekvens som de må leve med livet ut. Her er 
det praktisk å dele klassen i grupper på to eller tre. La elevene diskutere noen 
minutter, og spør deretter gruppene hvilken konsekvens de ville valgt. 

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Eksempler på dilemmaer: https://www.buzzfeed.com/tracyclayton/moral-
dilemmas-that-will-break-your-brain?utm_term=.nsG0BJMQV#.xxmkg4VeP

Tips til bruk av hjelpemidler:  
Se morsomme dilemmaer på NRK Super: 
www.nrksuper.no/super/blog/tag/dilemma

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:



Trinn 8
Leksjon 4
Versjon 1.2

Side 1 av 4

© 2017 fristedet.no

LEKSJON 4: DU BESTEMMER

Mål for leksjonen: 
•  Lære å stå for det du mener, og sette grenser.
•  Støtte andre som påvirkes negativt.

Lærerplanmål (LK06):
• Norsk, muntlig kommunikasjon: “Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon”.
• Norsk, muntlig kommunikasjon: “Presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale 
verktøy og medier”.

Introduksjon til leksjonen:
Ungdomsskoleelever er utsatt for press fra mange kanter. Mange har ikke 
lært seg verktøyene man trenger for å stå imot. Hvis man lærer seg 
å identifisere i hvilke situasjoner man utsettes for press, har man kommet 
et godt stykke på vei. Det er tross alt svært få som begynner å snuse eller 
røyke helt på eget initiativ.
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OPPGAVE 4.1: ROLLESPILL

Oppgavetekst:
Det er ikke alltid foreldre og lærere vet hvordan press fungerer blant dagens 
unge. Derfor skal dere elever selv få demonstrere for læreren. Vi trenger to 
frivillige, der den ene skal overtale den andre til å begynne å snuse, den andre 
skal argumentere i mot. Dersom det er tid gjør vi en liten vri mot slutten, som 
læreren forteller om senere.

Innledning til lærer:
Å kunne stå imot press er viktig for å kunne stå imot tobakk. Men det er også 
viktig å gjøre elevene oppmerksom på om de selv utøver press. For å 
demonstrere dette, skal to frivillige elever prøve rollespill for klassen. Instruer 
den ene eleven til å forsøke å få den andre eleven til å prøve å ta en snus. 
Han/hun skal ikke ta et nei for et nei. Etter en stund kan man snu rollene.
Deretter setter vi ting mer på spissen, og her kan det velges ut to nye frivillige 
elever, eller så kan de to som er der fortsette. For å demonstrere hvor 
meningsløst det er å presse andre til noe de ikke vil, gir vi rollespillet et mer 
banalt tema. Den ene eleven skal nå forsøke å presse den andre til å bli med 
på kino, selv om den andre ikke vil på kino. Om det er tid, kan dere gjøre 
tilsvarende rollespill flere ganger. For eksempel overtale den andre til å spise 
en brødskive, overtale den andre til å lese en bestemt bok, etc. Etterpå kan 
klassen diskutere rollespillet i plenum. 

Eksempelspørsmål:
-  Hvordan kan man motstå den typen press som ble demonstrert her?
-  Kan det hende at du utøver press mot noen andre, uten at du er klar over  
 det selv?

For inspirasjon, se http://coachingpartner.net/cp/nb/sette-grenser/

Lærerenhet/tavla:
Benyttes ikke

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke



Trinn 8
Leksjon 4
Versjon 1.2

Side 3 av 4

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 4.2: QUIZ

Oppgavetekst:
Tid for quiz! Spørsmålene kommer på tavlen. Svar ved å trykke på riktig figur 
på skjermen.

Innledning til lærer:
Forrige leksjon inneholdt mye ny kunnskap. Nå skal elevene få teste 
kunnskapen med en quiz. På tavlen får elevene se hvor mange riktige svar 
klassen fikk til sammen.  

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Gi elevene litt tid til å tenke gjennom.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3: MIN GRUNN

Oppgavetekst: 
Hva er din grunn til å ikke snuse eller røyke? Nå får du mulighet til å spille inn 
en kort video hvor du forklarer din begrunnelse. Bestem deg på forhånd for 
hva som er den viktigste grunnen til at du ikke vil snuse og røyke, og spill inn 
en kort videosnutt. Gjør gjerne noe gøy ut av produksjonen. Hvordan vil du 
formidle din grunn best mulig på ti sekunder?  

Innledning til lærer: 
De argumentene man husker best er de man har kommet med selv. I denne 
oppgaven lar vi elevene finne ut hva som er deres grunn til at de ikke vil røyke 
eller snuse. Elevene skal spille inn grunnen sin på en kort video, i lignende 
format som Snapchat.

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Husk at de lager videoen kort og presis, og opplys om at elevene kan få vist 
videoen sin på tavlen/skjermen. Det vil ikke være mulig å se hvem som har 
spilt inn hvilken video før lærer setter i gang videoen.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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LEKSJON 5: VEIEN TIL MÅLET

Mål for leksjonen: 
•  Lære å skille mellom ønske og handling.
•  Diskutere handlingsalternativer og konsekvenser.

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

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

Introduksjon til leksjonen:
Unge blir av og til beskyldt for å forvente å få alt servert. Bildet er nok mer 
nyansert enn kritikerne vil ha det til. Men det er uansett viktig at man lærer 
seg at det er en sammenheng mellom handlinger og resultat/konsekvenser. 
For det å være tobakksfri er også et mål man må jobbe aktivt med. Elevene 
må lære at når man ønsker seg noe, så er det viktig å vite hvordan man skal 
handle for at ønsket skal gå i oppfyllelse.
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OPPGAVE 1: KLASSERÅD

Oppgavetekst: 
Alt starter med å sette seg et mål. Nå skal klassen sende inn hvert sitt mål, 
anonymt. Drømmer du om å bli landslagsspiller, få 5’er på neste prøve, få en 
kjæreste, eller å ta lappen? Målene kan være så små eller store som du vil. 

Innledning til lærer: 
Med denne oppgaven starter vi en serie med oppgaver der elevene skal se 
sammenhengen mellom det å sette seg mål og det å jobbe for å nå dem. 
Aller først skal elevene komme på et mål de ønsker å nå, og sende det inn 
anonymt på sin enhet. Når hele klassen har sendt inn sitt mål skal elevene 
deles opp i grupper på tre personer. Lærerens oppgave blir å dele inn elevene 
i grupper, og velge ut noen av målene som elevene skal benytte i oppgaven. 
Eventuelt at elevene velger mål selv. 
Elevene skal drøfte hva som kan gjøres for å oppnå målene, og hva man kunne 
ha gjort som ville gjort det vanskeligere å nå målene. De skal finne på to gode, 
og to dårlige råd for å oppnå hvert mål. Til slutt skal elevene presentere hva 
de kom frem til fremfor klassen. Da passer det godt med en diskusjonsrunde. 
-  Hvorfor er dette et dårlig råd?
-  Hvor lang tid vil det ta å nå målet om man følger dette rådet?

Fakta og tilleggsinfo til lærer: Opplys om at selv om det er anonymt, så vil det 
vises på tavlen/skjermen. 

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 2: ENIG ELLER UENIG?

Oppgavebeskrivelse: 
Er du enig eller uenig? Dere vil nå få opp en serie med påstander som dere 
skal si dere enige eller uenige i, her får dere bruk for alt det dere har lært 
igjennom FRI-programmet. Når fasiten kommer opp etter hvert spørsmål får 
dere se hvor mange som var enige, eller uenige.  

Innledning til lærer: 
Dette er årets siste FRI-oppgave. Elevene har igjennom året lært om røyk, 
snus, og hva det vil si å være fri til å ta egne valg. Nå skal de si seg enig eller 
uenig i ulike påstander om snus og røyk, og industrien.  

Fakta og tilleggsinfo til lærer: 
Påstand 1: Lovene om tobakk er for strenge. Folk må få velge selv om de vil 
røyke eller snuse!
Info til lærer: Den norske tobakkskadeloven er en av de strengeste i verden. 
Hensikten er å beskytte befolkningen mot helseskader fra tobakk, særlig 
barn og unge. Umyndige får ikke selv velge om de får kjøpe røyk eller snus.
Å få strengere tobakksregulering i alle land i verden er et av delmålene i FNs 
bærekraftmål for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene. 

Påstand 2: Det finnes tobakksprodukter som ikke gjør deg avhengig.
Info til lærer: Alle produkter som lages av tobakk inneholder nikotin og er 
derfor avhengighetsskapende. Det finnes noen snuslignende produkter og 
urteblandinger som kan røykes som ikke har nikotin i seg, men de er ikke 
laget av tobakk.

Påstand 3: Røyk og snus er like helseskadelig.
Info til lærer: Røyk er farligere enn snus, men det betyr ikke at det er uten 
risiko å snuse. Det er uenighet i forskjellige fagmiljø om hvordan 
helsemyndighetene skal kommunisere helserisikoen for røyk og snus. Alle 
fagfolk er enige i at barn og unge ikke bør begynne med hverken snus eller 
røyk. Noen av elevene har kanskje foreldre som har sluttet å røyke og begynt 
å snuse i stedet? Det er bra at mange voksne har gjort det. Noen bruker også 
snus en periode etter røykeslutt uten å begynne med det fast. Én av tre 
eks-røykere oppgir at de har brukt snus som et hjelpemiddel til å slutte å røyke. 
Helsedirektoratet anbefaler å bruke nikotinlegemidler eller reseptbelagte 
piller for røykeslutt.  
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Påstand 4: Oljefondet burde ikke kjøpe aksjer i tobakksindustrien.
Info til lærer: Kjøp av tobakksaksjer er mot oljefondets lovfestede etiske 
retningslinjer. Statens pensjonsfond utland skal ikke gjøre investeringer  
i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer tobakk.

Påstand 5: Det er ganske vanlig å snuse på ungdomsskolen.
Info til lærer: Det er bare 1 av 100 åttendeklassinger som bruker snus dalig.  
3 av 100 ungdomsskoleelever snuser hver dag (gjelder alle tre trinn samlet 
anno 2017). 

Påstand 6: Tobakk skader ikke miljøet fordi det er laget av planter.
Info til læreren: Sigaretter og snus er ikke rene planteprodukter, de er tilsatt 
mange stoffer for å gjøre dem mer attraktive å bruke. Verdens 
helseorganisasjon forteller at tobakksdyrking bruker opp god matjord og 
krever store mengder sprøytemidler som bidrar til å forurense vann og jord.  
I tillegg er forsøpling fra snusposer og sigarettsneiper et problem.
Det selges noen typer snus og røyk med økologisk dyrket tobakk, men disse 
er ikke mindre helseskadelige.

Påstand 7: Tobakk burde vært forbudt.
Info til lærer: Røyk er det eneste lovlige produktet som, når det brukes riktig, 
dreper rundt halvparten av brukerne. Hvis noen hadde funnet opp snus og 
røyk nå (med de kunnskaper man har om helseskadene) så hadde det nok 
ikke blitt tillatt å selge. Det er likevel ingen politiske partier som går inn for  
å totalforby tobakk. Legeforeningen ønsker en flytende aldersgrense sånn at 
det blir forbudt å selge røyk til alle som er født f.eks. etter 2005.

Påstand 8: Gravide bør ikke røyke, men de kan godt snuse. 
Info til lærer: Bruk av snus som gravid medfører risiko for fosteret som på flere 
måter er lik risikoen ved røyking. Snusing i svangerskapet er forbundet med 
lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, økt risiko for dødfødsel, svangerskaps-
forgiftning, leppe-gane-spalte hos barnet og pustestans i nyfødtperioden.

Påstand 9: Det er nesten ingen som dør av røyking lenger. 
Info til lærer: Selv om mange har sluttet, dør det rundt 6200 nordmenn hvert 
år av sykdommer forårsaket av egen røyking, i tillegg dør rundt 120 av passiv 
røyking. På verdensbasis dør omtrent 6,5 millioner mennesker hvert år av 
røykerelaterte sykdommer. 
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Påstand 10: Hvis man røyker ut av vinduet, skader man ingen med passiv 
røyking.
Info til lærer: Mer enn 80 % av tobakksrøyken er usynlig. Derfor er det spesielt 
viktig at de som røyker er påpasselige når de røyker i nærheten av andre. 
Passiv røyking gir økt risiko for at barn får ørebetennelse, lungeinfeksjoner 
og nedsatt lungefunksjon, eller dør i krybbedød. Voksne kan utvikle kreft og 
hjerte-karsykdommer fra passiv røyking. På verdensbasis dør 900 000 
mennesker av sykdommer fra passiv røyking hvert år. Det står i tobakks-
skadeloven at barn har rett til et røykfritt miljø. Fra 1. juli 2017 har barn også 
rett til å ikke utsettes for damp fra e-sigaretter.

Påstand 11: Det er enkelt å slutte med tobakk hvis man er godt motivert.
Info til lærer: 7 av 10 røykere har lyst til å slutte å røyke, men ikke alle gjør det 
likevel. Det kan tyde på at det er ganske vanskelig å slutte. De fleste som har 
slutta, har prøvd flere ganger før de lykkes. Det er regnet å være omtrent like 
vanskelig å slutte å snuse som å slutte å røyke, men det er ikke gjort så mye 
forskning på snusslutt.  

Påstand 12: Man må ha god økonomi for å røyke
Info til lærer: 80 % av verdens røykere bor i mellom- og lavinntektsland. 
I Norge er det flere som røyker blant dem som har lav sosioøkonomisk status 
enn dem som har høy sosioøkonomisk status (dette er målt ved utdanningsnivå 
hos dagligrøykere. Det er som regel en sammenheng mellom lav utdanning 
og lav inntekt). Mange må bruke en stor del av inntekten sin på røyk.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:


