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Tackling – sundhed, selvværd, samvær udgives i et
samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Alinea.
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Tackling 1
- sundhed,
selvværd,
samvær

INTRODUKTION
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De sundhedsvaner man udvikler som
ung peger fremad mod den voksne
livsstil. Det gælder især for tobak, alkohol, hash og andre stoffer, som er nye
og måske spændende livsstilsemner,
unge mennesker skal forholde sig til
netop i teenageårene. Men tobak og
rusmidler er generelt usunde, og unge
under udvikling er mere sårbare overfor skadevirkningerne end voksne. Jo
før man starter, jo større er risikoen.
Derfor er det vigtigt at ruste børn og
unge til at modstå tilbud om tobak og
rusmidler.
Både alkohol, tobak og illegale stoffer er på verdenssundhedsorganisationen WHO’s top-10 liste over risikofaktorer for dårligt helbred og for tidlig
død i hele verden. I udviklingslandene
er underernæring fortsat risikofaktor
nr. 1 – men i vores del af verden er
tobak den vigtigste risikofaktor for dårligt helbred og tidlig død, mens alkohol er nr. 2 og stoffer nr. 6. Forebyggelse på disse områder kan altså give
mange sunde, gode leveår.
Det langsigtede perspektiv er som
regel ikke det vigtigste for teenageren,
men også på kort sigt kan de forskellige stoffer give skader på en krop under
udvikling. Dertil kommer, at unge har
væsentligt større risiko for at komme
ud for ulykker, farlige eller ubehagelige
situationer og andre problemer, når de
beruser sig – og de beruser sig kraftigere og har sværere ved at styre rusen,
end de voksne.
Danske skoleelevers rygedebut sker
senere og senere. Det viser de undersøgelser, der er foretaget af skolebørn i
henholdsvis 1994, 1998 og 2002. Men
der er stadig for mange, der begynder
at ryge som børn eller meget unge.
Den seneste undersøgelse viste, at 38 %
af 13-årige drenge og 32 % af 13-årige

piger har prøvet at ryge – mod 41 % af
drengene og 42 % af pigerne i 1998. I
2002 havde 60 % af de 15-årige piger
og 54 % af de 15-årige drenge prøvet
at ryge, og 16 % piger/14 % drenge i
samme aldersgruppe var dagligrygere 1).
Et massivt forbrug af alkohol i teenageårene øger risikoen for at få et højt
forbrug af alkohol senere i livet – og de
deraf følgende problemer. Danske børn
starter meget tidligt med at drikke
alkohol. I 12-årsalderen har allerede 20
% af drengene og 12 % af pigerne
drukket mindst en genstand. Selv om
antallet af 11-12-årige, der har prøvet
at være fulde, er faldende, er tallet stadig højt. Sammenlignes der med andre
lande i EU, ligger danske 9. klasser højest, når det gælder alkoholforbrug,
eksempelvis har 34 % af de danske
15/16-årige været fulde 10 gange eller
mere indenfor det seneste år. Danske
unge topper også statistikken i forhold
til at have oplevet problemer i forbindelse med akohol (fx skænderier, uønsket sex, spirituskørsel) 2).

ke

Brug af tobak, alkohol
og andre rusmidler starter
i teenageårene – det gør
forebyggelse vigtig
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De illegale rusmidler er meget mindre
udbredte blandt de unge end de legale, og af de illegale stoffer er hash
(eller pot/marihuana) langt det mest
almindelige. Debutalderen for eksperimenter med hashrygning ligger typisk
fra 14-15 år. I 9. klasse har 23 % af eleverne prøvet hash nogensinde, for 8 %
har forbruget ligget indenfor den seneste måned 3). Eksperimenter med hash
starter således for en del i grundskolen, men topper i 16-19-årsalderen.
Det gælder i endnu højere grad for
andre illegale stoffer (som amfetamin,
kokain, ecstasy).
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For både tobak, alkohol og hash (m.fl.)
gælder det, at forbruget i meget høj
grad bestemmes af sociale faktorer,
dvs. holdninger og praksis i det nære
sociale miljø: Forældre, søskende og
kammerater 4) 5).
Trivselsproblemer i hverdagen
hænger desuden sammen med rygning af både tobak og hash 6). Det er
ikke så mærkeligt, for unge bruger
først og fremmest tobak og rusmidler i
sociale sammenhænge. Der er derfor

god grund til at behandle disse forebyggelsesemner med hovedvægten
lagt på det sociale og psykologiske,
sådan som det er gjort i dette materiale.

Introduktion af materialet
Dette materiale er udarbejdet med
udgangspunkt i et gennemprøvet amerikansk materiale, der har vist sin
effektivitet gennem en lang række
videnskabelige undersøgelser i USA.
Denne danske udgave er resultatet af
en fuldstændig gennemarbejdning af
det originale materiale med det mål at
skabe et undervisningsoplæg, der refererer til danske forhold og henvender
sig til eleverne på en måde, der passer
til en dansk skolehverdag. Vi har valgt
at kalde materialet “Tackling”, for at
betone at livets udfordringer skal tackles, og at tackling som i fodbold er
noget, der kan læres og udvikles gennem træning.
Materialet, der på amerikansk hedder “Life Skills Training”, er udviklet
gennem en 20-årig periode, hvor det

INTRODUKTION
Klassetrin og tilrettelægning
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Materialet er udarbejdet til brug i folkeskolen fra 7.- 9. klasse. Dette skal
opfattes som retningsgivende, og der
kan i særlige tilfælde være gode argumenter for at begynde det forebyggende arbejde tidligere – noget, der må
tages stilling til ud fra behovet i den
enkelte klasse. Ideelt set skal materialet
bruges i tre faser, med et langt forløb i
7. kl. (22-25 lektioner) fulgt op af kortere forløb i 8. og 9. kl. (hhv. 20 og 10
lektioner).
Forløbet kan tilrettelægges, så der
undervises et modul om ugen.
Alternativt kan undervisningen udgøre
et sammenhængende forløb, hvor hele
programmet gennemgås på hinanden
følgende dage. Begge måder at tilrettelægge undervisningen på er fundet
effektive i resultatundersøgelser, men
resultaterne i en enkelt undersøgelse
peger dog i retning af, at mere intensive forløb eller samlede forløb giver lidt
bedre resultater.
Forløbet falder naturligt ind under
“Sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab”, hvor det kan varetages af klasselæreren som et af de 'timeløse' fag.
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løbende har gennemgået ændringer i
forhold til, hvad den nyeste forskning
har afdækket, bl.a. indenfor det forebyggende misbrugsarbejde.
“Life Skills”-materialet er det mest
gennemtestede program på det amerikanske marked. De mange undersøgelser har påvist, at det rent faktisk
begrænser de unges forbrug af tobak,
alkohol og andre illegale rusmidler –
en effekt, som kun få andre materialer
har opnået.
Det afgørende for, at “Life Skills
Training” er valgt som udgangspunkt
for dette materiale, er den måde der
arbejdes med at styrke elevernes handlekompetence over en bred front. Som
det hedder i elevhæftet, er det formålet
at styrke elevens selvværd og evnen til
at:
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• træffe beslutninger og løse
problemer
• kommunikere mere hensigtsmæssigt
• undgå misforståelser
• tackle sin usikkerhed
• få nye venner
• stå ved sin ret
• sige ’nej’ til urimelige krav
• modstå reklamens pres
• modstå pres til at ryge, drikke og
tage stoffer.
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Lærervejledningen er opbygget ensartet og trin-for-trin. Indholdet følger
elevbogen med løbende sidehenvisninger.
Alle afsnit i lærervejledningn indledes med følgende punkter:

MÅL

Her beskrives i en kort form det overordnede mål med afsnittet

ke

Materialet udgøres af denne lærervejledning, elev-hæftet og en cd med et
afslapningsøvelser, som er knyttet til
den del, der omhandler teknikker til
afsnittet at ’At tackle utryghed og nervøsitet’
Elevhæftet består af en introduktion
efterfulgt af 14 afsnit. Afsnittene om
'Vold i medierne', 'At tackle sin vrede'
og 'At tackle konflikter' skal opfattes
som supplerende problemstillinger,
som det er op til den enkelte at med
tage eller overlade til elevernes selvstudie.
Undervisningsplanen til hver del er
opbygget logisk og overskueligt med
ikoner og overskrifter beregnet til at
skabe overblik over indhold og aktiviteter.
Tidsforbruget til de enkelte afsnit vil
naturligvis afhænge af diskussionernes
omfang og elevernes spørgelyst. I praksis vil det dog være en god idé, at
sætte en dobbeltlektion af til de primære afsnit og en enkeltlektion til de
supplerende. På den måde kan forløbet
afvikles på ca. 25 lektioner. Det er endvidere sandsynligt, at tidsforbruget i
begyndelsen vil være større end senere
i forløbet.
Hvis forløbet ligger i en strammere
tidsplan vil det være formålstjenligt at
prioritere diskussioner og opgaver, så
alle centrale områder bliver nået.
Materialets omfang gør det også muligt
fx at bruge det som udgangspunkt for
arbejdet med ’Elevens personlige og
alsidige udvikling’ i en emneuge.
Det er en vigtig egenskab ved materialet, at det rummer en indbygget progression. Mange opgaver og diskussioner forudsætter viden om emner, der
er behandlet i tidligere afsnit. Derfor er
det ikke hensigtsmæssigt at plukke
enkelte afsnit ud eller springe vilkårligt
rundt mellem dem.

Lærervejledningens
opbygning:

ko

Materialet

INDHOLD

MATERIALER OG SÆRLIG
FORBEREDELSE
Hvis der kræves særlige materialer eller
andet, er det nævnt her.
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Punktvis opstilling af det stof, der
behandles i pågældende afsnit.
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KERNEBEGREBER
Afsnittets mest centrale begreber nævnes her, og i nogle tilfælde bliver de
defineret.

HJEMMEARBEJDE
Her beskrives det hjemmearbejde
eleverne forventes at lave til det
pågældende afsnit.

INTRODUKTION TIL ELEVERNE
Hvert afsnit begynder med en kort
introduktion eller et oplæg, som kan
danne afsæt for præsentationen af
stoffet overfor eleverne.

VIGTIGE POINTER
For at kunne styre klassediskussioner
og lægge vægt på nøgleord, indeholder
hver del afsnit, som tydeligt er marke-
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Nogle af afsnittene indeholder definitioner på vigtige ord eller begreber. De
er markeret med overskriften ’Definitioner’.

et eller flere appendikser efter hvert
afsnit/time. Dette materiale er medtaget for at give yderligere baggrundsviden eller detaljer til læreren og er placeret i slutningen af hvert afsnit for
ikke at forstyrre det naturlige forløb.
Om man vil medtage dette materiale
er frivilligt.

OPSUMMERING

Kilder

Hvert afsnit afsluttes med en opsummering af nøgleord/færdigheder. Det er
meningen, at læreren kan bruge det til
at afslutte med en konklusion og
understrege de centrale emner.

De sidste sider i denne vejledning er
kildehenvisninger til orientering. Disse
er igennem hele materialet angivet
med numre.

ne

m

ret ved overskriften ’Vigtige pointer’.
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DEFINITIONER

Appendiksmateriale
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Der kan være supplerende materiale i

INTRODUKTION

Lærerens rolle
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Læreren har to meget vigtige funktioner i undervisningsforløbet:
• At være den, der styrer diskussionen
omkring de relevante emner i de
forskellige afsnit og sørger for, at
alle har mulighed for at komme til
orde i diskussionerne.
• At tilrettelægge undervisningen, så
eleverne får mulighed for at udvikle
og styrke deres sociale handlekompetencer. Læreren skal i vid udstrækning fungere som formidler de
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visningsgang, eftersom der skal afsættes mindst en måned til dette.
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Som en væsentlig del af ’Tackling’
arbejder eleverne med deres personlige
udvikling. Eleverne bliver fx bedt om at
opdele deres overordnede mål for selvudvikling i en række mindre, ugentlige
delmål. På den måde kan de langsomt
opøve eller ændre deres egen adfærd og
kortlægge deres ugentlige fremskridt.
Nogle elever skal have hjælp til at sætte
et realistisk mål, som både er opnåeligt
og måleligt. Så vidt muligt bør læreren
forsøge at holde øje med elevernes
ugentlige fremskridt. Hvis undervisningen ligger som et samlet forløb vil
det være nødvendigt at arbejde med
selvudvikling ud over den sidste under-

ko

Personlig udvikling

INTRODUKTION
Afvikling af timerne
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• For at skabe den nødvendige trygge
atmosfære er det vigtigt, der er
arbejdsro i klassen under forløbet.
Desuden skal eleverne kende og
acceptere de grundlæggende regler for
undervisningsforløbet (se nedenfor).
• Der skal opmuntres til levende og
åben diskussion mellem eleverne.
• Læreren er normalt ordstyrer på diskussionen for at sikre, at alle de vigtigste emner er dækket og eventuelle misforståelser undgås.
• Brug opmuntring og positive
tilbagemeldinger for at støtte eleverne i alle aktiviteterne.
• Når det er muligt, forsøg da at få
klassen til at behandle spørgsmål
eller problemer, som eleverne selv
er kommet med.
• Sørg for størst muligt elevengagement.
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steder, hvor der indgår klassediskussioner eller som en coach i de
undervisningstimer, hvor de forskellige øvelser indgår. Den bedste
måde at arbejde på ved disse øvelser
er at bruge en kombination af forklaring og demonstration af forskellige løsninger. Brug i vid udstrækning at gennemspille konkrete situationer (rollespil), giv altid positiv
feedback og masser af ros. ’Hjemmeopgaver’, hvor en ændret adfærd
afprøves i praksis, er af stor værdi
og med til at skabe den nødvendige
forbindelse til elevernes erfaringer
uden for klassen.

Grundlæggende regler
Ved forløbets start er det en god idé at
fastsætte nogle grundlæggende regler
for arbejdet i klassen:
• Eleverne sidder i rundkreds eller
hestesko.
• Alle skal have muligheden for at
deltage.
• Man taler kun én ad gangen. Selv
om det måske er bedre at få eleverne til at sige noget, lige når de har
noget at bidrage med, så kan det i
klasser med mange elever være nødvendigt, at man rækker hånden i
vejret for at undgå, at alle taler i
munden på hinanden.
• Alle har lov til at give udtryk for
deres mening eller til at deltage i
klasseaktiviteterne uden at blive
udsat for kritik.
• Ingen skal tvinges til at ytre sig,
hvis man ikke ønsker det, men alle
skal opfordres til at være med.
• Alt, hvad man diskuterer i klassen,
skal være fortroligt.
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Afsnit 1

Afsnit 1 · IDENTITET
MÅL

2. Bed eleverne om at fortælle om én
eller to oplevelser, som har påvirket
den måde, de opfatter sig selv på (fx
hvis en fremlæggelse ikke gik godt,
eller hvis de fik ros i en særlig situation).

INDHOLD
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• Selvopfattelse er skabt gennem
vores tidligere erfaringer – succeser
eller nederlag, og af hvad vi tror,
andre mener om os.

å

Elevhæftet side 8-13

m

SÆRLIGE FORBEREDELSER
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Ingen

n

KERNEBEGREBER
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• Identitet/selvopfattelse: Den opfattelse, vi har af os selv og vores særlige egenskaber som person
• Personlig udvikling
• Selvtillid
• Selvværd.

INTRODUKTION TIL ELEVERNE
I dette afsnit arbejdes der med identiteten og dens betydning for både vores
adfærd og for, hvordan vi har det med
os selv. Desuden arbejdes der med, hvordan man kan styrke sin selvopfattelse.

Elevhæftet side 9
Dannelse af identiteten
1. Drøft med eleverne, hvorfra vi har
vores selvopfattelse.
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Elevhæftet side 9
Selvopfattelsen påvirker
vores adfærd

ik

MATERIALER

Vigtig pointe

ke

• Definere identitet
• Diskutere, hvordan identiteten bliver skabt
• Finde styrker og svagheder hos sig
selv
• Finde metoder til at styrke selvopfattelsen.

er
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At eleverne lærer, hvad identitet er,
hvordan identiteten dannes, hvordan
den påvirker adfærden, og hvordan
man kan styrke sin selvopfattelse.

Diskuter, om selvopfattelsen påvirker
den måde, vi opfører os på, og hvordan.

Vigtige pointer
• Vi har tendens til at opføre os som
den person, vi selv tror, vi er.
• Selvopfattelsen betyder noget for,
hvordan man har det med sig selv.

Elevhæftet side 9
Hvordan man forbedrer sin
selvopfattelse
1. Få eleverne til at overveje, om de
kun har én selvopfattelse eller
mange forskellige.

Vigtige pointer
• Selv om de fleste af os har en generel, overordnet selvopfattelse, så
kan vi have lige så mange selvopfattelser, som vi har aktiviteter.
• Vi bør aldrig generalisere ud fra en
eller to dårlige oplevelser. Hvis vi fx
klarer os dårligt i én bestemt sportsgren, skal vi ikke opfatte os selv
som håbløse til sport i al almindelighed eller håbløse generelt. I ste-

Afsnit 1 · IDENTITET

er

es

det bør vi se på, hvorfor vi er dårlige i en bestemt situation (i dette tilfælde en sportsgren) og på hvilken
måde, vi er dårlige.
• Det er vigtigt for vores selvopfattelse, at vi også husker på vores
styrkesider.
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2. Diskuter, om det er muligt at ændre
eller forbedre sin selvopfattelse.
3. Fortæl eleverne, at en måde at forbedre selvopfattelsen på, er ved at
blive mere bevidst om sine tidligere
succeser og resultater og arbejde på
at få endnu flere succeser fremover.
4. Lad eleverne overveje, hvad de
mener, har været deres største succes inden for det sidste år, og hvad
de håber, der vil gå godt for dem i
fremtiden. Lad 4-5 elever fortælle
om deres overvejelser til resten af
klassen.
5. Gennemgå afsnittet ’Hvordan man
forbedrer sin selvopfattelse’.
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Vigtig pointe
• Fordi vores selvopfattelse er forbundet med vores erfaringer med at
klare specifikke situationer eller
udfordringer, er det muligt at udvikle en mere positiv selvopfattelse ved
at lære at klare sig bedre i disse
situationer.

Elevhæftet side 10
Arbejdsark 1
Sådan ser jeg mig selv
1. Få eleverne til at tænke på 3 tillægsord eller korte udtryk, som bedst
beskriver deres personlighed, og lad
dem skrive, hvordan de kunne
tænke sig at være (fx glad person,
én man kan regne med, fodboldspiller, rolig i stressede situationer
osv.).
2. Lad nogle af eleverne fortælle klassen, hvilke ord de har valgt til at

es

Afsnit 3
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Rygning
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myter og realiteter
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Afsnit 3 · RYGNING
MÅL

Langtrækkende konsekvenser:
Konsekvenser, der får betydning for
ens fremtidige liv.

es

At give eleverne viden om tobaksrygning og at imødegå almindelige myter
og misforståelser.
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Afhængighed:
Stærkt fysisk eller følelsesmæssigt
behov for fx tobak, alkohol eller andre
stoffer. Medfører ofte et stigende forbrug af det pågældende stof.
Socialt accepteret:
Betragtet som værende i orden af det
omgivende samfund.
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• Arbejde med flertalsmisforståelsen,
dvs. den misforståede opfattelse af,
at flertallet ryger.
• Diskutere grunde til, hvorfor unge
ryger eller ikke ryger.
• Diskutere, hvad man realistisk set
kan opnå og ikke kan opnå ved at
ryge.
• Diskutere de umiddelbare og de
langtrækkende konsekvenser af rygning.
• Beskrive processen frem til at blive
dagligryger.
• Forklare, hvorfor rygning er blevet
mindre socialt accepteret.
• Diskutere ikke-rygeres rettigheder.
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INDHOLD

Risikofaktor:
Livsstilsmønster, adfærd eller andre forhold, der er forbundet med en øget
sandsynlighed for at udvikle en sygdom.

n

MATERIALE

sy

Elevhæftet side 20-25
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SÆRLIGE FORBEREDELSER
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Ingen
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KERNEBEGREBER
Mindretal:
Mindre end halvdelen af en gruppe.

Ti

Flertalsmisforståelse:
Når man tror, flertallet gør eller mener
noget, som det i virkeligheden kun er
et mindretal, der gør eller mener.
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Synlighed:
At man kan se en bestemt adfærd. Fx
er rygning synlig i modsætning til
ikke-rygning. Synlighed af en adfærd
præger opfattelsen af, hvor udbredt
adfærden er.

Passiv rygning:
Når man opholder sig i rum, hvor der
ryges, hvorved man kommer til at indånde røgen i lokalet.
Sidestrømsrøg:
Den røg, der afgives direkte fra gløden
på en tændt cigaret til omgivelserne.
Hovedstrømsrøg:
Den røg, som rygeren indsuger gennem den uforbrændte tobak (og et evt.
filter) og puster ud igen.
Storryger:
En ryger, der ryger 15 cigaretter eller
derover om dagen.

INTRODUKTION TIL ELEVERNE
I dette afsnit arbejdes der med vigtig
faktuel viden om rygning, som fx hvor
mange mennesker, der ryger, grunde til
at de ryger, de umiddelbare og de
langtrækkende konsekvenser af rygning og processen frem til at blive dagligryger. Der vil også blive talt om
ikke-rygeres rettigheder og den dalende sociale accept af rygning.

Afsnit 3 · RYGNING
Elevhæfte side 21
Myter og realiteter

Vigtige pointer
• Færre mennesker end vi tror, ryger.
I virkeligheden udgør rygerne et
mindretal. Langt de fleste teenagere
og voksne er ikke-rygere.
• Når færre mennesker ryger, end vi
tror, hænger det bl.a. sammen med,
at det at ryge er en meget synlig
handling, hvorimod ikke-rygning er
ikke-synlig.
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Drøft udsagnene med klassen. Diskuter
evt. udsagnene med eleverne, før de
kigger med i elevhæftet og ser, hvad
der er myter, og hvad der er realiteter.

For og imod rygning
Sæt en diskussion i gang i klassen om
for og imod at ryge.

ke

Unge har en tendens til at overvurdere
antallet af mennesker, som ryger. Det
kaldes en såkaldt “flertalsmisforståelse”.
Det er vigtigt, at eleverne erkender, at
rygerne er i mindretal, og at de bliver
bevidste om, hvad en flertalsmisforståelse er, og hvad den kan betyde.
• Lad eleverne overveje og besvare
spørgsmålene i elevhæftet side 22,
enten enkeltvis eller to og to.
• Tag en afstemning blandt de hyppigst forekommende vurderinger,
og find på den måde frem til klassens svar.
• Fortæl eleverne de faktiske tal: 1112 % af 13-årige ryger (dagligt,
ugentligt eller sjældnere). 3 % af de
13-årige ryger dagligt 7). Lad evt.
klassen gå på nettet og finde tallene
på www.hbsc.dk.
• Klassen kan prøve samme opgave
med 15-årige, og herefter sammenligne med de aktuelle tal via
www.hbsc.dk.
• 21% af drengene og 20% af pigerne
i alderen 16-20 år er dagligrygere.
Kilde: MULD-rapport nr. 3.
• 25% af de voksne ryger dagligt.
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Elevhæftet side 22
Arbejdsark 7
Hvor mange ryger?
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OBS! Da cigaretrygning er den hyppigste form for tobaksrygning, handler
denne opgave om cigaretrygning, men
der kunne også inddrages andre former
for tobaksrygning, fx vandpiberygning,
hvis det er relevant.
1. Bed eleverne overveje, hvorfor
nogle unge ryger, og andre ikke gør.
2. Opstil to kolonner på tavlen. Kald
den ene for ’For’ og den anden
’Imod’.
3. Bed eleverne om at nævne forskellige grunde til at ryge eller til ikke at
ryge, og skriv grundene op i de to
kolonner. Brug elevernes egne ord.
4. Tilføj andre almindelige årsager på
tavlen, som eleverne ikke selv fandt
på (Se appendiks 1).
5. Bed eleverne tænke over de grunde
til at ryge, som står på tavlen.
Spørg, om de virkelig tror, at det alt
sammen kan opnås ved at ryge.

Vigtig pointe
• Cigaretter er ikke magiske. De kan
ikke give os alle de fantastiske ting,
som nogen måske forestiller sig, at
de kan.
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Vigtig pointe

es

2. Lad eleverne finde de virkninger,
der er kortvarige og de, der viser sig
på længere sigt.
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Rygning har en negativ virkning på
mange dele af den menneskelige krop.
Nogle virkninger sker med det samme,
mens andre udvikler sig over længere
tid.

Elevhæftet side 24
Sådan bliver man ryger
1. Diskuter, hvordan man bliver ryger.
At blive ryger sker oftest gennem en
proces, hvor man prøver at ryge en
cigaret, begynder at ryge en gang
imellem, og efterhånden begynder
at ryge mere og mere hyppigt.
2. Gennemgå de fire faser i rygetilvænningen.
3. Lad eleverne diskutere ud fra deres
forestillinger og oplevelser.
• Hvordan er rygemønsteret for en,
der lige er begyndt at ryge? Ryger
han/hun mest sammen med
andre eller alene?
• Hvordan adskiller det sig fra en,
der har røget i længere tid?
• Er det svært for voksne rygere at
holde op? Hvorfor er det så
svært? Kan man virkelig blive
afhængig af cigaretter?
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Få eleverne til at lave en beregning på,
hvad det koster at ryge og få dem til at
overveje, hvad man ellers kunne bruge
pengene til.
1. Find ud af, hvad en pakke cigaretter
med 20 stk. koster.
2. Beregn, hvad det koster pr. uge, når
man ryger 10 cigaretter om dagen.
3. Beregn, hvad det koster pr. måned,
når man ryger 10 cigaretter om
dagen.
4. Beregn, hvad det koster pr. år, når
man ryger 10 cigaretter om dagen.
5. Få eleverne til komme med forslag
til, hvad de kunne få for det beløb,
der er sparet på et år ved ikke at
ryge.

ke

Hvad koster det at ryge?

m

Helbredsskader ved at ryge
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1. Lad eleverne diskutere nogle af de
sygdomme, som man har risiko for
at få, når man har røget igennem
mange år. (Appendiks 2, pkt. 7)
2. Find frem til, hvor stor risikoen er for
at udvikle og dø af kræft, hjerte-karsygdomme og lungesygdomme, hvis
man er ryger. (Appendiks 2, pkt. 8)
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Vigtige pointer
• Cigaretrygning er en central risikofaktor ved udviklingen af forskellige
former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og kroniske vejrtrækningsproblemer.
• Tilsammen står rygning for ca. 22%
af det samlede antal dødsfald i
Danmark hvert år. Dvs. ca. 12.000
dødsfald om året 8).

Elevhæftet side 23
Rygningens virkning på din
krop
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1. Lad eleverne diskutere nogle af de
virkninger, som rygning har på
kroppen.

Vigtig pointe
• De fleste rygere gennemgår samme
trinvise proces i deres rygetilvænning: Prøver at ryge en cigaret,
ryger af og til, ryger dagligt og er
afhængige af tobakken.

Afsnit 3 · RYGNING
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der nogensinde er målt i Danmark
(2004) 10).
• Flere og flere voksne holder op med
at ryge. Alene i 2004 holdt ca.
100.000 op med at ryge i løbet af
året.
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Elevhæftet side 24
Sig nej til ufrivillig rygning
1. Bed eleverne give eksempler på steder, hvor man ikke må ryge, eller
hvor rygning er begrænset til
bestemte områder fx:
• Skoler
• Bus og tog
• Butikscentre
• Hospitaler
• Biografer
• Biblioteker
• Bestemte afdelinger i
restauranter.
2. Diskuter passiv rygning og alles ret
til at være i et røgfrit miljø.
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Man kan blive afhængig af at ryge,
fordi nikotinen i tobakken virker vanedannende. Når man holder op med at
ryge, får man abstinenser, hvor kroppen nærmest skriger efter at få nikotin.
Især storrygere oplever abstinenser.
Abstinenserne viser sig som rastløshed
og uro i kroppen, det kan minde om at
have influenza. Hvis man som eksryger
prøver at ryge igen, vil kroppen igen
ønske at få nikotin, og der skabes hurtigt et nyt afhængighedsforhold. Det er
derfor eksrygere sjældent kan gå over
til at være festrygere.

ko

Afhængighed af tobak
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Vigtig pointe
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• Ifølge nationale undersøgelser vil
51 % af de nuværende rygere (2004)
gerne holde op med at ryge.
72 % af de nuværende rygere har
prøvet at holde op med at ryge tidligere (2004).
79 % af de nuværende rygere, der
gerne vil holde op med at ryge,
nævner, at de vil holde op for at
blive sundere/have det bedre eller
på grund af problemer med deres
helbred (18 %) 9).
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Elevhæftet side 24
Rygning er ikke populært
1. Diskuter den sociale accept af rygning - hvorvidt rygning er populært
eller ej.
2. Lad eleverne diskutere, om rygning
er mere eller mindre socialt accepteret nu end tidligere. Argumenter/find
eksempler, fx rygeforbud i skoler,
forbud mod at sælge cigaretter til
unge under 16 år, faldet i antallet af
unge rygere.

Vigtige pointer
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• Andelen af dagligrygere blandt
voksne er i dag 25 % – det laveste,

Vigtige pointer
• Ikke-rygere er blevet mere bevidste
om passiv rygnings skadelige
virkning og giver oftere udtryk for
deres modstand mod at være passive rygere.
• Sidestrømsrøgen (den røg, der kommer fra cigarettens glød, direkte ud
i rummet) har et højere indhold af
nogle af de irriterende og farlige
stoffer end hovedstrømsrøgen (den
røg, der inhaleres af rygeren og pustes ud igen), fordi sidestrømsrøgen
afbrændes ved en lavere temperatur,
og fordi den ikke passerer et filter.
• Ophold i rum, hvor der ryges,
tvinger ikke-rygere til at være passive rygere.
• Passiv rygning er både psykisk og
fysisk generende, idet det skaber
utryghed, giver gener og er farligt
for helbredet.
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Elevhæftet side 25
Arbejdsark 8
Mine grunde til ikke at ryge
1. Eleverne skriver deres personlige
grunde til ikke at begynde at ryge
på arbejdsark 8.
2. Få eleverne i klassen til efter tur at
fortælle om deres grunde til ikke at
ville ryge.

•

•
•

•

OPSUMMERING
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• Unge har en tendens til at overvurdere det antal mennesker, som
ryger. Ikke-rygere er langt i overtal.
• Cigaretter er ikke magiske og kan

•

ikke gøre alt det, som nogen tror
eller ønsker, de kan.
Rygning har en skadelig virkning på
kroppen, både på kort sigt og på
lang sigt.
Rygere gennemgår en række faser i
deres rygetilvænning.
Rygning er blevet mindre socialt
accepteret nu, og flere og flere voksne holder op med at ryge.
Passiv rygning er også skadelig for
ens helbred.
Mange mennesker ønsker ikke at
blive udsat for passiv rygning, og
mange vil gerne have flere steder,
hvor der ikke må ryges.

Afsnit 3 · RYGNING
APPENDIKS 2
Fakta om rygning
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1. Mere end hver tredje ryger i alderen
16-20 år vil gerne holde op med at
ryge. Godt 40 % af både drenge og
piger svarer, at de har forsøgt at
holde op med at ryge inden for det
seneste år 11).
2. 67 % af drenge og 73 % af piger i 9.
klasse mener, at man er i stor risiko
for at skade sig selv, hvis man ryger
en eller flere pakker cigaretter om
dagen 12).

ko

Det smager ulækkert.
Det lugter grimt.
Jeg har ikke lyst.
Det er klamt.
Det kan gå ud over mit helbred.
Jeg vil ikke være afhængig.
Det ser dumt ud.
Det får mig til at virke usikker.
Det koster for meget.
Det ser pinligt ud.
Det er en udfordring at vise andre,
at jeg ikke ryger.
• Ingen af mine venner ryger.
• Jeg får en dårligere kondition.
• Mine forældre vil ikke have det.

3. Unge rygere under 18 år har flere
helbredsmæssige gener (hovedpine,
åndedrætsproblemer, øget medicinbrug, søvnproblemer, mavesmerter)
end deres ikke-rygende kammerater 13).
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APPENDIKS 1
Grunde unge giver for
ikke at ryge

m

Grunde unge giver for
at ryge
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Jeg nyder det.
Det gør mig afslappet.
Det er en vane.
Alle mine venner ryger.
Det får mig til at føle mig ældre og
se ældre ud.
Det stimulerer mig – kvikker mig
op.
Så har jeg noget at lave med hænderne.
Det hjælper mig med at holde vægten nede.
Så har jeg noget at lave, hvis jeg
keder mig eller er i dårligt humør.
Det får mig til at føle mig
uafhængig.
Det får mig til at føle mig mere
sikker.
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4. 52 % af befolkningen vil gerne
have, at der skal etableres flere røgfri miljøer i vores samfund 14).
5. 39 % siger, at de har rygeregler i
hjemmet – og i hvert fjerde hjem er
der helt røgfrit 15).
6. Cigaretrøg er farlig, bl.a. fordi den
indeholder giftige stoffer som tjære,
nikotin og kulilte:
• Tjære er en populær betegnelse
for den blanding af stoffer, som
opstår, når tobakken brænder.
Man ved, at tjære kan forårsage
eller fremskynde lungekræft.
• Nikotin er et giftstof, som kan
dræbe øjeblikkeligt i ren form. En
indsprøjtning med en dråbe (40
mg ren nikotin) vil slå en
almindelig mand ihjel på få
minutter. De fleste cigaretter
indeholder dog kun et sted
mellem 0,1 mg og 1 mg.
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7. Rygere har øget risiko for at pådrage
sig forskellige sygdomme, hvoraf en
del er dødelige. Lungekræft, hjertekar-sygdom og lungesygdomme er
de mest kendte. Derudover er der
en lang række andre sygdomme,
som rygere har større risiko for at
få, blandt andet en række kræftformer – i mund og hals, spiserør,
mave, nyrer, blære, bugspytkirtel og
blod – samt sygdomme som paradentose (tandkødsbetændelse),
ryglidelse, tab af hørelsen, osteoporose (knogleskørhed), mavesår,
lungebetændelse og psoriasis16,17).
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8. 25 % af samtlige kræfttilfælde, ca.
90 % af alle lungekræfttilfælde, ca.
25 % af alle tilfælde af blodprop i
hjertet og i hjernen og ca. 75 % af
alle tilfælde af kroniske lungesygdomme regnes for at være forårsaget af rygning 18).

Ti

9. Gennemsnitligt lever rygere 10 år
mindre end ikke-rygere, og samtidig
har rygere flere år med sygdom end
ikke-rygere 19).
Det kan være relevant at inddrage
disse oplysninger i undervisningen.
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• Symptomerne på nikotinforgiftning kan bl.a. opleves hos nybegyndere i form af kvalme, svimmelhed, hovedpine, pludselig
svedeture, rystelser og forøget
spytdannelse.
• Nikotinen er det vanedannende
stof, og dets største skadevirkning
er, at den gør rygeren afhængig af
tobak.
• Kulilte er endnu en dødelig gift,
som findes i cigaretrøgen. Den
tager iltens plads i blodet, og forringer på den måde konditionen.
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