
 

Krop og helbred 
 

Kort om øvelsen 
Eleverne søger på nettet om rygningens konsekvenser for helbredet. Øvelsen lægger 
op til dialog om, hvorfor man ryger, når det er så skadeligt. 

Det skal du bruge 
Elevarket på næste side. 

Sådan gør du 
 Eleverne søger på nettet om rygningens konsekvenser for helbredet 
 Undervejs skal de besvare spørgsmålene på elevarket. Se næste side.  
 
Gennemgå de rigtige svar med eleverne:  
1. Det er fordi muskler og organer ikke får så meget ilt som normalt.  
2. Det er hårdt for immunforsvaret at skulle kæmpe med de mange giftige stoffer 

fra tobaksrøgen. Når immunforsvaret svækkes, bliver man lettere syg med f.eks. 
forkølelse eller influenza 

3. Hvis man ryger, er der flere bakterier i munden. Det kan give dårlig ånde og pro-
blemer med tænderne.  

4. Andre korttidskonsekvenser er f.eks.: nedsat lugte- og smagssans, skader på 
lungevævet, kedelig hud og hår, dårligere potens og frugtbarhed.  

5. Der er større risiko for at få rigtig mange sygdomme, hvis man ryger. De hyppig-
ste er:  lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdom. 
Andre sygdomme er f.eks. kræft i mund og hals, spiserør, mave, nyrer, blære, 
bugspytkirtel og blod, samt paradentose (tandkødsbetændelse), ryglidelse og 

knogleskørhed.   

6. En anden langtidskonsekvens er kortere levetid og dårligere livskvalitet pga. ry-
gerelaterede sygdomme. Gennemsnitlig lever en ryger 8-10 år kortere end ikke-
rygere.  

7. Nej. Man kan ikke gøre cigaretterne mindre skadelige ved at skrue op for sund-
heden på andre områder. De skadelige stoffer i tobakken påvirker kroppen på 
samme måde uanset hvad man ellers gør.  

 
Afslut med en diskussion om følgende spørgsmål: 
 Hvorfor ryger man, når det er så skadeligt? 
 I Danmark dør 13.600 mennesker om året på grund af rygning. Til sammenligning 

dør under 200 danskere i trafikken. Hvorfor er der mange, der i højere grad fryg-
ter at komme til skade i trafikken, når rygning er langt farligere?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klassetrin 
7.-9. kl+ 

Varighed 
30 minutter 
 

Emne 
Sundhed 


