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LEKSJON 1: FORVENTNINGER OG PRESS 

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.
•  Bli bevisst på press og hvordan motstå press.

Lærerplanmål (LK06):
• 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 leksjonen tar vi opp identitet. Når unge mennesker tar valg, er det 
ofte en søken etter identitet som ligger bak. Med denne leksjonen skal 
elevene reflektere over hva deres egne verdier er, og trene på å stå imot 
press som utfordrer disse verdiene. Hvis man kan motstå press er man  
mer fri.
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OPPGAVE 1.1: HVA FORVENTER DU?

Oppgavetekst: 
Alle mennesker vi møter, har vi visse forventninger til. I denne oppgaven 
diskuterer vi i plenum tre spørsmål knyttet til roller og forventninger.

Utfyllende beskrivelse til lærer: 
Alle mennesker vi møter, har vi visse forventninger til. Vi ønsker å gjøre elevene 
oppmerksomme på at de til en viss grad selv kan være med å forme 
forventningene de blir møtt med. I denne oppgaven skal elevene og lærer 
diskutere i plenum tre spørsmål knyttet til roller og forventninger. Du, som 
lærer styrer selv når du skifter mellom spørsmålene.

Tilleggsinfo, referanser og fakta til lærer: 
Les mer om forventninger på https://www.ung.no/Selvtillit-og-
selvf%c3%b8lelse/4120_Har_du_opplevd_%c3%a5_ikke_passe_inn.html

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 1.2: HVERDAGSPRESS

Oppgavetekst: 
Den typen press og forventninger som dere utsettes for i dagens samfunn, er 
ikke nødvendigvis den samme typen som foreldregenerasjonen ble utsatt for. 
Nå skal hele klassen få skrive hva slags press de mener ungdom utsettes for, 
helt anonymt. Svarene blir vist på tavlen senere. Bruk ett og ett ord til å 
beskrive hva slags press og forventninger ungdom føler på i dag. F.eks trene, 
venner, utdanning eller merkeklær. Etterpå vil dere diskutere ordene i 
klassen.

Innledning til lærer:
I denne oppgaven får elevene mulighet til å skrive hva slags press og 
forventninger som stilles til ungdom i dag. Elevene skriver inn et område hver, 
og når alle har svart kommer et utvalg av de skrevne ordene opp på tavlen. 
Ordene danner grunnlag for diskusjon i plenum. Under diskusjonen kan det 
være lurt å ta for seg ett og ett ord på listen, og stille spørsmål rundt det for å 
få praten i gang.
Eksempel: 
-  Tror dere at dere utsettes for mer eller mindre av denne typen press enn  
 deres foreldre gjorde? 
-  Hvem gjør at dere føler på denne typen press?
-  Hvordan kan man stå imot denne typen press?

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 1.3: 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 10. 
klasse når det skal brukes.

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, 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 9. 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:Egne notater: Elevenhet:
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LEKSJON 2: EN INDUSTRI SOM PÅVIRKER

Mål for leksjonen:
•  Lære om kynisk tobakksindustri: Markedsføring, utnytting av mennesker 

og natur.
•  Det finnes flere grunner til å holde seg unna tobakk enn at det går ut 

over en selv. Tobakksindustrien er en virksomhet de færreste ville ønsket 
å støtte, om de visste hvordan de opererte. 

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”.

• Samfunnsfag, geografi: “Undersøke og diskutere bruk og misbruk av 
ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og 
konflikter det kan skape lokalt og globalt”. 

• KRLE, filosofi og etikk: “Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet 
lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, 
fredsarbeid og demokrati”.

Introduksjon til leksjonen:
Det finnes flere grunner til å holde seg unna tobakk enn at det går ut over 
en selv. Tobakksindustrien er en virksomhet de færreste ville ønsket å støtte, 
om de visste hvordan de opererte.  Ved å bruke tobakk er man med på  
å støtte en industri som utøver stor negativ påvirkning på mennesker og 
miljø. I denne leksjonen vil elevene lære om tobakksindustrien og hva den 
står for.
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OPPGAVE 2.1: FLEIP ELLER FAKTA?

Oppgavetekst: 
Man hører ofte folk lufte meninger om tobakk som ikke har dekning i forskning. 
Vet du hva som er fleip og hva som er fakta?

Innledning til lærer: 
Vi introduserer problematikken rundt tobakksindustrien gjennom en serie av 
“fleip eller fakta”-spørsmål. Elevene svarer hver for seg på sin enhet, og 
klassens gjennomsnitt vises på tavlen når alle har svart. Dersom klassen har 
svart feil på et spørsmål, kan det være fint å innlede en diskusjon om hvorfor 
de svarte som de gjorde.

Fakta/tilleggsinfo til lærer: 
Under følger fasit på quizen, samt en forklaring til hvert spørsmål. 

1. Rike folk røyker mer enn de fattige.
Fleip
Forklaring til lærer: Det er ikke de rikeste i verden som røyker i størst grad.  
I Norge er det flere som røyker blant dem som har lav sosioøkonomisk status 
sammenlignet med dem som har høy sosioøkonomisk status (målt ved 
utdanningsnivå). Det betyr at mange må bruke en veldig stor del av 
inntekten sin på røyk. 80 prosent av verdens røykere bor i mellom- og 
lavinntektsland og rundt 200 millioner røykere lever i fattigdom. 
Sykdomsbyrde og økonomisk byrde er høyere i lav- og mellominntektsland 
enn i høyinntektsland .

2. Røyking tar livet av flere amerikanere enn skytevåpen, HIV, narkotika, 
bilulykker og alkoholmisbruk til sammen.
Fakta 

3. «Grønn tobakkssyke» er et navn for akutt nikotinforgiftning hos arbeidere 
på tobakksplantasjer.
Fakta
Forklaring til lærer: Forskere bruker begrepet «Green Tobacco Sickness» 
(grønn tobakkssyke) for å beskrive det at arbeidere får symptomer på akutt 
nikotinforgiftning. Nikotin kan tas opp gjennom huden, særlig fra fuktige 
planter (morgendugg, regn).  Vanlige symptomer på grønn tobakkssyke er 
kvalme, oppkast, hodepine, muskelsvakhet og svimmelhet. Man kan også få 
magekramper, diaré og endringer i puls og blodtrykk. 
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4. Økologisk dyrket tobakk er sunt.
Fleip.
Forklaring til lærer: Det finnes faktisk mange typer snus og røyk som bruker 
økologisk dyrket tobakk. Alle tobakksprodukter inneholder stoffer som kan 
skade kroppen.

5. Det er ekstra høy skatt på inntekter fra aksjer i tobakksindustrien.
Fleip
Forklaring til lærer: Det er ingen egne skatteregler for dette.

6. Barn jobber på tobakksplantasjer i flere land, blant annet USA.
Fakta
Forklaring til lærer: Human Rights Watch har avdekket at man benytter 
mindreårige arbeidere på tobakksplantasjer i USA. Mange av dem har 
opplevd å få nikotinforgiftning/grønn tobakkssyke. Barn jobber med tobakk 
i alle land hvor tobakksplantasjer driftes av familier.

7. Tobakksprodusenter har saksøkt Norge for å lage strenge regler for salg 
av tobakk.
Fakta
Forklaring til lærer: Tobakksindustriens har saksøkt Uruguay, Norge, New 
Zealand, Storbritannia og Australia pga. lover de har innført for å beskytte 
befolkningen mot helseskader fra tobakk. Selskapet Philip Morris saksøkte 
Norge da vi innførte forbud mot å vise frem tobakk i butikkhyllene. De tapte 
saken. 

8. Flere amerikanere har dødd av tobakk enn i alle kriger USA har deltatt i.
Fakta 

9. Produsentene påstår at avhengighetsskapende e-sigaretter gir deg frihet.
Fakta
Forklaring til lærer: I Norge er det ikke tillatt å markedsføre e-sigaretter eller 
å dampe dem inne, men mange andre land har ikke laget slike forbud 
(enda). Elevene kan finne reklamer for e-sigaretter på f.eks. Youtube eller 
utenlandske tv-kanaler.  Et stort e-sigarettmerke har slagordet: «Let’s take our 
freedom back!» (Blu). E-sigaretter fremstilles i utenlandske reklamer som et 
velduftende og uskadelig alternativ til røyk. 
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10. Tobakksproduksjon fører til avskoging, og forsøplingen fra sneiper og  
 snusposer er enorm.
Fakta
Forklaring til lærer: Trær hugges ned for å lage åkre til å dyrke tobakk, men 
i enda større grad for å skaffe brensel til tørking av tobakksblader. Det er 
beregnet at et års tobakksproduksjon bruker like mye energi som man 
trenger for å lage en million biler. Internasjonalt er sigarettsneiper det man 
finner mest av når man rydder kysten for søppel.

11. Tobakk er det eneste lovlige produktet som tar livet av dem som bruker  
det helt riktig.
Fakta.

12. Tobakksprodusenter har blitt anmeldt for overlagt drap, mordforsøk 
og forfalsking
Fakta.
Forklaring til lærer: Ingen tobakksprodusenter har blitt prøvd i retten med 
disse anklagene, men det forberedes en slik sak i Sveits og det kan komme 
flere saker i andre land i tiden fremover. Tidligere har enkeltpersoner saksøkt 
industrien for å få erstatningspenger, men ingen har anmeldt dem for mord.

Lærerenhet/tavla:

Lærerenhet/tavla:

Elevenhet:



Trinn 9
Leksjon 2
Versjon 1.2

Side 5 av 6

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 2.2: VIRKEMIDLER I REKLAME

Oppgavetekst: 
I dag er reklame for tobakk forbudt i mange land, men slik har det ikke alltid
vært. Læreren deler nå klassen inn i grupper, og hver gruppe skal analysere 
hver sin reklamefilm. Hvilke virkemidler har blitt brukt i filmen deres, for å få 
folk til å røyke? Etterpå skal dere presentere resultatene for klassen.

Innledning til lærer: 
Reklamefilmer for tobakk føles fremmed i Norge, nå som vi er vant til at det 
ikke er lov. Men hadde det vært lov, er det liten tvil om at tobakkselskapene 
hadde vist reklame for snus og røyk på norske tv-skjermer. I denne oppgaven 
skal elevene gå i grupper og diskutere hver sin reklamefilm. I oppgaven er 12 
reklamefilmer tilgjengelig, så dann opptil 12 grupper. Gi elevene ca. 15 
minutter til sammen på å se filmen og bli enige om noen virkemidler som er 
blitt brukt. Når elevene er ferdige kan læreren vise frem reklamefilmene for 
klassen. Etter hver film forklarer gruppen hvilke virkemidler de mener har 
blitt brukt.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 2.3: SELG SNUS!

Oppgavetekst: 
Hvorfor bruker snusprodusenter mye ressurser på å lage appellerende design 
på snusboksene? Gå sammen i grupper på tre, og design en reklameplakat 
for snus. Har snusen kanskje en bestemt målgruppe som gjør det enklere for 
dere å lage en appellerende plakat? Dere velger selv hvordan dere vil 
produsere plakaten, dere kan gjøre det på papir, eller ved hjelp av Powerpoint 
eller et egnet bilderedigeringsprogram. 

Innledning til lærer: 
Snusprodusenter finner ikke bedre reklameplakater enn at snusboksene 
deres ligger på bord rundt omkring. Mange, og kanskje særlig de yngre, er 
ikke bevisst på at designet på snusboksene også er en form for reklame, og  
at det er derfor myndighetene innførte standardiserte pakninger. I denne 
oppgaven deler læreren klassen i grupper på tre, og deler ut et ark til hver elev 
med utprint av en snusboks. Her skal elevene prøve å designe en reklameplakat 
for snus for at den skal selge mest mulig. Dette kan innebære så lite som  
å skrive et enkelt slagord, eller de kan tegne og «designe» den visuelt.

Fakta/tilleggsinfo til lærer: 
Det ligger en PDF på siden “Lærerinstruksjoner” på “Mine klasser”-siden din, 
som heter “Oppgaveark til oppgave 2.3”. Denne kan skrives ut i ønsket antall 
eksemplarer i forkant av timen.
 
Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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LEKSJON 3: LOVER OG HOLDNINGSKAMPANJER

Mål for leksjonen:
•  Lære hvordan staten jobber for å beskytte helsen til befolkningen.
•  Lære om sammenhengen mellom moral og lovverk.

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

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

• Norsk, litteratur og kultur: “Gjenkjenne retoriske appellformer og måter 
å argumentere på”.

• 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:
Dagens ungdomsskoleelever vokser opp i et samfunn med helt andre lover 
og normer rundt tobakk enn deres foresatte gjorde. Dersom elevene får 
større kunnskap om lovverket rundt tobakk, og begrunnelsen for lovene, kan 
de få større respekt for hvilket samfunnsproblem tobakk er. I denne 
leksjonen får elevene utforske sine egne holdninger til tobakkslovgivningen.
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OPPGAVE 3.1: TOBAKKSLOVGIVNING I NORGE

Oppgavetekst: 
Vet du når det ble forbudt å røyke inne på restaurant? Eller når det ble påbudt 
å skjule tobakksvarer i butikk? Noen av lovene er kanskje nyere enn du tror. 
Det er tid for quiz!

Innledning til lærer: 
Dagens unge har ikke opplevd debatten rundt tobakkslovverket i samme 
grad som de voksne. For mange av dem kan det være overraskende hvilket år 
ulike tobakksregler ble innført. I denne oppgaven får de gjette hvilket år ulike 
lover ble innført, og får se hva klassen gjettet i gjennomsnitt. På den måten 
får de et perspektiv på hvordan tobakkslovgivningen har utviklet seg.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.2: FOLKET KAN PÅVIRKE

Oppgavetekst: 
En lov skal reflektere hva befolkningen synes er riktig. Når samfunnet endrer 
seg, så endrer vi også lovene. Hvordan har folket påvirket samfunnet i dag? 
Snart vil dere få se fire bilder som representerer hver sin lov som folket har 
påvirket. Hvilke lover tror dere dette handler om, og hvordan tror dere folket 
var med på å påvirke.

Innledning til lærer: 
I denne leksjonen skal elevene lære om at folket kan påvirke, og hvilke saker 
som i dag er en selvfølge, men som er et resultat av at folket har påvirket 
staten. I denne leksjonen vil det bli vist fire bilder som representerer hver sin 
sak som handler om nettopp dette – start en diskusjon i klassen. Vet elevene 
hvilke saker det gjelder, og hvorfor nettopp denne kampen ble tatt opp? Hva 
gjorde folket for å få til endringen? Hva har disse lovendringene å si for dem? I 
eksemplene har vi brukt stemmerett for kvinner, selvbestemt abort, 
kjønnsnøytral ekteskapslov og lov om bruk av vannscooter.

En lov skal reflektere hva befolkningen synes er riktig. Når samfunnet endrer 
seg, så endrer vi også lovene. Eksempler på lover som har endret seg på 
grunn av holdningsendringer er kjønnsnøytral ekteskapslov, lov om 
selvbestemt abort, stemmerett for kvinner og røykeloven. Lover kan også 
påvirke holdninger. Da det ble forbudt å røyke innendørs på serveringssteder 
i 2004 var det mange som syntes det var en dårlig idé, men nå er det nesten 
ingen som ønsker seg tilbake til røykfylte lokaler.
 

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 3.3: HVA BLIR DET NESTE?

Oppgavetekst: 
Tobakkslovgivningen utvikler seg. Hva tror dere at blir det neste steget? 
I denne oppgaven skal dere jobbe i grupper med å finne på en ny tobakkslov. 
F.eks. “Ingen født etter 2003 skal få lov til å kjøpe snus og røyk”.

Innledning til lærer: 
Tobakkslovgivning er ofte kontroversiell når den lanseres, men blir populær 
og akseptert ettersom tiden går. I denne oppgaven skal elevene få gjette hva 
de tror blir neste steg i tobakkslovgivningen. Dersom elevene synes det er 
vanskelig å gjette, kan oppgaven heller presenteres som at de skal finne på 
en ny tobakkslov som de selv tror ville hindret unge i å begynne med snus 
eller røyk. Her kan man bruke fantasien fritt.

Ekstraoppgave: 
Om det er tid til overs i denne timen, eller en annen, kan elevene skrive et 
leserinnlegg for å fremme sitt nye lovforslag. 

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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OPPGAVE 3.4: HOLDNINGSKAMPANJER

Oppgavetekst: 
Hvor stor påvirkningskraft har holdningskampanjer på dere? Se eksempler  
og diskutèr.

Innledning til lærer: 
Et av redskapene staten bruker for å påvirke og opplyse, er 
holdningskampanjer. Men det er også flere enn staten som ønsker å påvirke 
og opplyse. Det kan være merkevarer som mener det er viktig at de tar på 
seg et samfunnsansvar, og på den måten blir assosiert med å gjøre noe bra, 
eller det kan være veldedige organisasjoner som Amnesty eller Redd Barna 
som trenger at folket støtter dem i kampen de fører. Lar elevene seg påvirke 
av budskapene? Hittil i leksjonen har elevene lært om lovgivningen, nå skal 
de reflektere over verdien av holdningskampanjer. Vis filmene, og still noen 
spørsmål til elevene mellom hver film. 

Eksempelvis:
-  Blir dere påvirket av å se dette?
-  Er denne filmen laget for dere, eller for andre aldersgrupper eller andre   
 samfunnslag?
-  Ser dere hva filmskaperne har tenkt for å påvirke dere?
-  Hva synes dere om avsenderen av de ulike budskapene? Er det noen dere  
 lar dere påvirke mer av enn andre?

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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LEKSJON 4: AVHENGIGHET

Mål for leksjonen:
•  Lære om avhengighet.
•  Drøfte hvordan vi kan påvirke egen helse, og hvordan skille mellom 

ønsker og handlinger.

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”.

Introduksjon til leksjonen:
Når man ikke har vært avhengig av et rusmiddel før, er det vanskelig å se for 
seg hvordan det er. Det kan til og med være vanskelig å se for seg at man 
kan bli avhengig selv. Denne leksjonen handler derfor om at elevene skal få 
en forståelse for hvordan det kan oppleves å være avhengig av et rusmiddel. 
Og at avhengighet i seg selv er negativt for deres livsutfoldelse, selv om man 
ser bort fra helseskadene ved tobakk.
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OPPGAVE 4.1: KOSETIME!

Oppgavetekst: 
Dere får nå to godteribiter hver på pulten. Men bare spis én 
av dem!

Innledning til lærer: 
Elevene skal nå få en mild opplevelse av hvordan avhengighet kan føles. De 
kan få to godteribiter på pulten sin. Fortell dem at de kun kan spise én av 
dem. Mot slutten av timen skal de få spise den andre, men det behøver de 
ikke å få vite nå. Når oppgaven starter vil det komme opp spørsmål om 
hvordan det føles å ikke kunne spise alt godteriet. 

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 4.2: AVHENGIG?

Oppgavetekst: 
Nå skal vi snakke om hvordan det føles å ha et behov. Gå sammen i grupper 
og intervju hverandre, med spørsmålene som kommer opp på tavla. Etterpå 
skal dere presentere intervjuobjektet deres for klassen.

Innledning til lærer: 
Flere av tegnene på avhengighet av nikotin er følelser de aller fleste opplever 
fra tid til annen selv om de ikke snuser eller røyker: Irritasjon, tretthet, lite 
energi osv. I denne oppgaven skal elevene gå i små grupper, gjerne to og to, 
og intervjue hverandre. Spørsmålene handler om hvordan de føler seg når de 
er sultne eller ikke har sovet nok. Senere skal elevene presentere resultatet av 
intervjuet for klassen. Samtidig som elevene presenterer skal du som lærer 
skrive inn ulike beskrivende adjektiver som elevene har kommet frem til. 
Deretter sammenlignes følelsene elevene har beskrevet, med de følelsene 
man kan få av å være avhengig av snus. Elevene får da erfare at det å være 
avhengig av nikotin gir ubehagelige følelser som de allerede kjenner til, og 
ikke ønsker å ha mer av.

Lærerenhet/tavla: Elevenhet:
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OPPGAVE 4.3: QUIZ!

Oppgavetekst: 
Nå er det tid for quiz. Når læreren starter oppgaven vil det dukke opp 
spørsmål på tavlen. Svar ved å velge alternativ på din enhet.   

Innledning til lærer: 
Denne oppgaven er en quiz om hvordan nikotin fungerer på hjernen. Noen 
av spørsmålene er ment å oppsummere det elevene har lært så langt i 
programmet, men det er også spørsmål elevene ikke har lært svaret på, der 
de kan forsøke å tenke seg frem til svaret. På slutten av quizen kan elevene  
få spise den siste godteribiten fra oppgave 1.

1. Når noen røyker eller snuser skiller belønningssenteret i hjernen ut …
A) nikotin     B) dopamin     C) blod
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er B. Når noen røyker eller snuser tas 
nikotinet opp og går over i blodet. Nikotinet når hjernen via blodbanen. I 
hjernen er det reseptorer som nikotinmolekylet fester seg til. Reseptorene er 
en del av hjernens belønningssystem. Når nikotin fester seg til reseptorene 
frigjøres dopamin.

2. Dødelig dose rent, flytende nikotin er cirka …
A) 5 mg     B) 50 mg     C) 500 mg
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er B. Nikotin er svært giftig, og i ren 
flytende form er en nikotindose på 40 – 60 mg dødelig. Dette tilsvarer 
mengden nikotin i noen få sigaretter eller snusporsjoner. Likevel skal det mye 
til for å få alvorlig nikotinforgiftning ved røyking eller snusing. Det er fordi 
kroppen bare tar opp en liten del av nikotinet. Derimot kan tobakk være 
farlig for småbarn dersom de spiser det. De kan da få i seg en relativt stor 
dose nikotin. Det samme gjelder sterkt konsentrert nikotin i ampuller til 
e-sigaretter.

3. En gravid som røyker eller snuser …
A) påvirker ikke fosteret fordi det har sitt eget blodomløp
B) påvirker fosteret fordi giftstoffer når barnets blod gjennom morkaken
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er B. Fosteret har sitt eget blodomløp, 
men nikotin og andre giftstoffer fra røyk og snus går fra mors blod til barnets 
blod via morskaken (placenta).
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4. Dersom du er ung …
A) er det vanskeligere å bli avhengig av nikotin
B) er det lettere å bli avhengig av nikotin
Forklaring til lærer: Riktig svar er B. Det er gjennomført studier som tyder på 
at unge lettere blir avhengige av nikotin. I tillegg kan nikotin gi varige 
uheldige virkninger på hjernens utvikling.

5. Dersom noen røyker tar det …
A) 10-20 sekunder før nikotinet når hjernen
B) 1-2 minutter før nikotinet når hjernen
C) 10-20 minutter før nikotinet når hjernen
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er A. Dersom noen røyker går nikotinet 
raskt over til blodbanen i lungene. Ved røyking når nikotinet hjernen i løpet 
av 10 – 20 sekunder. Nikotinopptaket fra snus er noe langsommere fordi det 
tas opp via slimhinnene i munnen og ikke via lungene.

6. Dersom noen får i seg nikotin gjentatte ganger utvikles …
A) toleranse, som betyr at man må ha mer nikotin for å få samme effekt
B) intoleranse, som betyr at man tåler mindre og mindre av stoffet
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er A. I forbindelse med avhengighet 
betyr toleranse at man gradvis tåler mer og mer av et stoff, og dermed må 
øke dosen for å få samme effekt som i begynnelsen. Det skjer i en viss grad 
toleranseutvikling ved bruk av nikotin, men den er ikke like sterk som for 
sterke narkotiske stoffer som f.eks heroin.

7. Alvorlig nikotinforgiftning kan gi …
A) latterkrampe     B) kramper, blodtrykksfall og pustestans
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er B. Nikotin er en sterk gift som i ren 
flytende form kan være dødelig. Symptomer på alvorlig nikotinforgiftning er 
blant annet kramper, blodtrykksfall og pustestans.

8. Nikotin fester seg til …
A) reseptorer i hjernen     B) halsen
Forklaring til lærer: Det riktige svaret er A. Når noen røyker eller snuser tas 
nikotinet opp og går over i blodet. Nikotinet når hjernen via blodbanen. I 
hjernen er det reseptorer som nikotinmolekylet fester seg til. Reseptorene er 
en del av hjernens belønningssystem. Når nikotin fester seg til reseptorene 
frigjøres det dopamin (samme virkning som spørsmål 1).
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9. Av unge som prøver å røyke blir minst …
A) 1 av 2 avhengige     B) 1 av 3 avhengige     C) 1 av 5 avhengige
Forklaring til lærer: Det riktige er C. Studier viser at minimum en av fem unge 
som prøver å røyke blir avhengige.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:
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LEKSJON 5: KUNNSKAP ER MAKT

Mål for leksjonen:
•  Lære om helseskader ved tobakk.
•  Finne ut hvor man kan få støtte om man tenker på noe som er vanskelig.

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:
Samtidig som andelen unge som røyker har gått kraftig ned, har andelen 
unge som snuser eller prøver snus gått opp. Mange unge tror at snus ikke er 
helseskadelig. Denne leksjonen skal gi elevene et perspektiv på hvor mange 
ugunstige stoffer snus inneholder. Og den skal sørge for at elevene forstår at 
det vil ta tid før forskere vet sikkert hva som er helseeffekten av snus, slik det 
tok tid å bevise den negative helseeffekten av røyk. Leksjonen benyttes også 
til å oppsummere det elevene har lært så langt i FRI-programmet.



Trinn 9
Leksjon 5
Versjon 1.2

Side 2 av 6

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 5.1: HVA ER DET EGENTLIG I SNUS?

Oppgavetekst: 
Snus inneholder mange ingredienser som man som forbruker ikke har helt
oversikt over. Hva tror du finnes i snus? Trykk på ingrediensene under, les 
informasjonen, og avgjør om dette finnes i snus.

Innledning til lærer: 
I denne oppgaven skal elevene lære om hvilke stoffer snus inneholder. Det 
gjøres i form av et spill der elevene får presentert ulike ingredienser. Noen av 
de finner vi i snus, andre ikke. Elevene skal trykke på ingrediensene, lese 
informasjonen, og avgjøre om dette er noe som finnes i snus.

Fakta/tilleggsinfo til lærer: 
Hensikten med denne oppgaven er at elevene skal forstå at snus ikke er et 
rent planteprodukt. Noen av stoffene forekommer naturlig i tobakksplanten, 
mens andre er tilsatt for å kamuflere smaken av tobakk og maksimere 
effekten av nikotinet. Det er ikke tilfeldig hva som puttes i snus; målet for 
produsentene er å gjøre produktet så appellerende som mulig for brukerne. 
Mengden av de nevnte stoffene er innenfor tillatte referanseverdier. Det er 
derfor ikke sånn at de helseskadene som kobles til dem faktisk oppstår ved å 
snuse (man får ikke hjerneskade av å lukte på en snus som inneholder
arsenikk selv om damp fra ren arsenikk kan gi hjerneskade). Det finnes 
helseskadelige stoffer i mange produkter vi spiser og bruker ellers også. 
Nikotin er tobakksplantens naturlige sprøytemiddel som beskytter mot 
insekter. Tungmetaller som kadmium og bly kan tas opp i planten fra jorda 
der tobakken dyrkes.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:



Trinn 9
Leksjon 5
Versjon 1.2

Side 3 av 6

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 5.2: FINN FREM PÅ NETTET

Oppgavetekst:
Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor man skal begynne om man leter etter 
informasjon på nettet. Og når vet du at du har funnet informasjon som 
stemmer? I denne leksjonen vil dere bli presentert 10 tips som kan hjelpe 
dere litt på vei. 

Innledning til lærer: 
Dagens unge er vokst opp med en voldsom tilgang på informasjon, 
sammenlignet med sine foreldre. Det er derfor viktig at de lærer seg hvordan 
de vurderer om en kilde er troverdig eller ikke. I denne leksjonen vil vi gå 
igjennom noen tips til elvene for hvordan de på best mulig måte kan finne 
informasjon og hjelp på nett.

Fakta og tilleggsinfo til lærer:
Tips 1: Hvem har publisert informasjonen? Og hvor?
• Har informasjonen en avsender eller forfatter?
• Privatperson, politiker, professor, organisasjon?
• Søk opp forfatteren for å se om personen har noen bakgrunn om emnet?
• Er det en åpen eller lukket side, fra en organisasjon med retningslinjer og 

moderatorer eller privat forum hvor hvem som helst kan skrive hva de vil?

Tips 2: Har informasjonen en avsender eller forfatter?
• Kanskje du kan søke opp forfatteren for å se personen har noen bakgrunn 

om emnet?

Tips 3: “universet” vs. “universet nasa”
• Ved å søke på kun “universet” vil du få opp mange sider, søker du på 

“universet NASA” vil du få mange flere relevante og interessante resultater.
• Bruk flere søkeord, og ulike kombinasjoner.

Tips 4: enkle ord / kombiner stikkord
• Når du skal søke på nett er det ikke nødvendig med bindeord og hele 

setninger.
• Gjør søketeksten din så enkel som mulig, kombiner heller flere stikkord.

Tips 5: universitetet.no som kilde
• universitetet har også mye informasjon og avhandlinger liggende 

tilgjengelig på nett.
• disse er gode og sikre kilder.
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Tips 6: Ung.no / RodeKors.no / HelseNorge.no
• Nettjenester for unge om kropp, helse, eller bare om det å være ungdom.
• Det finnes flere tjenester på nett for unge som trenger hjelp, som har 

spørsmål om kropp, helse, eller bare om det å være ungdom.

Tips 7: én kilde vs. flere kilder
• Klarer du å finne flere kilder som gir samme informasjon?
• Jo flere kilder som hevder det samme, jo større sjanse er det for at 

informasjonen stemmer.

Tips 8: Hvilket år kilden er fra?
• Sjekk alltid hvilket år kilden er fra.
• Er informasjonen mer enn et par år gammel kan det ha kommet ny 

informasjon og forskning på emnet

Tips 9: norsk vs. english
• Hvis det er vanskelig å finne informasjon om emnet kan du prøve å søke på 

engelsk, da vil du få et mye bredere søkeresultat.

Tips 10: YouTube.com / TED.com
• Film kan også være en god kilde til informasjon.
• På sider som YouTube og TED talks kan du finne foredrag og 

informasjonsfilmer. Men husk å alltid sjekke hvem som er avsender av 
filmen.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:

 Benyttes ikke
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OPPGAVE 5.3: ER DU SNUSFORNUFTIG?

Oppgavetekst: 
Nå nærmer FRI-programmet seg slutten for dette året, så nå skal dere få 
benytte kunnskapen dere har lært. Når oppgaven starter vil dere få opp 
spørsmål som tidligere har blitt stilt helsesøster. Dere skal forsøke å svare på 
spørsmålene selv, etter beste evne. Her kan det være til hjelp å bruke det 
dere lærte i forrige oppgave. 

Innledning til lærer:
I denne oppgaven skal elevene forsøke å svare på spørsmål som kunne blitt 
stilt til helsesøster om snus og røyk. Dette er både ment som en 
oppsummering av lærdommen, og for at elevene skal reflektere videre på 
kunnskapen de har tilegnet seg. Dette skal ikke være en prøve, så det er helt 
i orden om elevene vil få hjelp av læreren hvis det er spørsmål som blir 
vanskelig å svare på. 

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:



Trinn 9
Leksjon 5
Versjon 1.2

Side 6 av 6

© 2017 fristedet.no

OPPGAVE 5.4: QUIZ!

Oppgavetekst: 
Hva kan du om snus og tobakk nå? Det er tid for quiz!

Innledning til lærer:
Denne oppgaven er en quiz, som handler om skadevirkningene av tobakk. 
Dette er årets siste FRI-oppgave, så quizen er en oppsummering av det 
elevene har lært om tobakk, avhengighet og selvstendige valg gjennom 
FRI-programmet. Riktig svar kommer opp på tavlen etter hvert spørsmål når 
elevene har svart.

Lærerenhet/tavla:

Egne notater:

Elevenhet:




