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4.2 Et samfund med tobak 
Film 
 

Kort om øvelsen 
Øvelsen tager udgangspunkt i en film, hvor en gruppe unge diskuterer en række 
temaer i forhold til samfund og tobak. Eleverne skal forstå og forholde sig til filmens 
temaer. 

Det skal du bruge 
Filmfremviser og internetadgang. 
Filmen ”Debat om et samfund med tobak” fra Gå op i Røg: 
www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak. 
Elevark på næste side. Bemærk, at der også er et svarark, som eleverne ikke skal 
have. 

Sådan gør du 
Introducer filmen og del elevarket ud. Læs spørgsmålene på elevarket igennem i 
plenum. Eleverne ser filmen, som varer knap otte minutter. Måske skal du lade 
eleverne se filmen en gang mere, før de kan svare på alle spørgsmålene. 
Gennemgå de rigtige svar med eleverne. Du finder svararket på næste side. 
 
Diskussion: 
Afslut i plenum eller i mindre grupper med en snak om diskussionsspørgsmålene, 
som også står på elevarket: 

 Hvorfor gør tobaksindustrien cigaretpakkerne lækre og smarte at se på? 
Bliver du påvirket af pakkernes udseende? 

 Hvorfor er der cigaretreklamer uden for skolerne i Indonesien? 
Hvad synes du om det? 

 Hvilke cigaretmærker kender du? Hvor kender du dem fra? 
Tror du, tobaksindustrien kan påvirke dig? 

 Synes du, cigaretter og tobak skal være dyrere at købe, så færre begynder at 
ryge? 
Betyder prisen noget for, om du ryger? 

 Det er dyrt for staten, når folk ryger.  
Hvad er det, der koster så mange penge? 

 Lobbyister fra tobaksindustrien forsøger at påvirke politikere til at vedtage 
færre regler for rygning. Sundhedsorganisationer forsøger at påvirke 
politikerne til at stramme reglerne.  
Er det i orden, at industri og organisationer prøver at påvirke politikerne? 
 

 
 

Klassetrin 
8.-9. kl+ 

Varighed 
20-30 minutter 
 

Formidlingssituation 
Klasseundervisning 

Emne 
Rygning 
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De rigtige svar (uddeles ikke til elevene) 
 
1. I Danmark må man ikke reklamere for tobak. Hvad gør tobaksindustrien for 

alligevel at få folk til at købe cigaretter? Du må gerne sætte flere kryds. 
□ Bruger navn og logo fra cigaretmærker til tøj- og skomærker 
□ Annoncerer ved koncerter og fodboldkampe 
□ Får cigaretpakkerne til at se flotte og lækre ud ved kassen i supermarkedet 
□ Deler gratis cigaretter ud på diskoteker 

 
2. Hvad gør tobaksindustrien for at gøre det nemmere og mere behageligt at ryge? 

Sæt ét kryds. 
□ De bruger tilsætningsstoffer, for eksempel mentol og sukker, så røgen ikke 
kradser i halsen 
□ De holder op med at putte nikotin og tjære i cigaretter 
□ De bruger økologisk tobak, der er dyrket uden sprøjtemidler 

 
3. Hvem vil tobaksindustrien gerne have til at ryge? Sæt ét kryds. 

□ De 30-50-årige, fordi de tjener mange penge 
□ De unge, fordi de er kunder resten af livet, når de er blevet afhængige 
□ Kvinderne, fordi de altid bruger en masse penge på sig selv 

 
4. Hvad kan man se på en cigaretpakke? Du må gerne sætte flere kryds. 

□ Telefonnummeret til lægen, så du kan ringe, hvis du bliver syg 
□ Billeder af fx lunger og blodårer hos en ryger 
□ En liste over alle tilsætningsstoffer i cigaretterne 
□ Billeder af glade mennesker, der ryger 
□ Mængderne af nikotin og tjære i cigaretterne 

 
5. Hvor mange penge bruger det offentlige på at behandle sygdomme, der skyldes 

rygning? 
Skriv det rigtige svar:  28 milliarder om året  

 
6. Hvor stor en del af de udgifter bliver dækket af afgifterne fra salg af tobak? 

Skriv det rigtige svar: en fjerdedel  
 
7. Hvem prøver lobbyister fra tobaksindustrien at påvirke? Sæt ét kryds. 

□ Lærere 
□ Læger 
□ Politikere  

 


