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Om Tobaksbarn
Tobaksbarn är ett projekt finansierat av Sida
och genomförs av A Non Smoking Generation. Projektet består av olika delar som en
tre månader lång föreläsningsturné riktad
till gymnasieskolor, hemsidan tobaksbarn.
se samt den här lärarhandledningen.

Välj ut de områden och frågeställningar ni vill använda
er av. Gå därefter igenom respektive kursplans mål och
betygskriterier som kan härledas till projektarbetet.
Bestäm hur många lektionstimmar inom respektive
ämne som ska avsättas. Skriv en pedagogisk plan som
beskriver mål, bedömningsgrunder och uppgifter för
eleverna. Utifrån planen bedrivs sedan arbetet.

Tobaksbarn syftar till att synliggöra en för många
dold problematik med tobak. Tobaksodling sker i stor
utsträckning i fattiga utvecklingsländer. Barnarbete
är vanligt förekommande på tobaksplantagerna och
de familjer som odlar tobak lever och arbetar under
mycket svåra förhållanden. Tobak kan på så sätt sägas
stå i vägen för såväl människors, som länders möjlighet
till utveckling.

Introduktion för eleverna

Genom att belysa denna problematik i föreläsningar
för elever på gymnasiet, är målsättningen att öka deras
medvetenhet och väcka engagemang för tobaksodlarna och deras barn. Ett engagemang som bland annat
kan yttra sig i att man avstår från tobak. På så sätt skulle
det även kunna ha en preventiv effekt.
Vår förhoppning är även att de skolor som har haft
besök av våra föreläsare vill arbeta vidare med frågorna
som berörs under föreläsningen. Att eleverna på så sätt
kan fördjupa sina kunskaper om tobak och tobaksodlingens konsekvenser.
För att underlätta ett sådant fördjupningsarbete har vi
tagit fram den här lärarhandledningen. Vi ger här tips på
frågeställningar och arbetssätt för ämnesövergripande
arbete om tobak. Ett arbete som ligger helt i linje med
det som skolans styrdokument anger gällande undervisning om tobak (läs vidare – Koppling till styrdokument och kursplaner). Det är ett brett spektra av frågor
som berörs och det finns koppling till flera ämnens
kursplaner.

Förslag på arbetsmetod
För att kunna genomföra ett ämnesövergripande
projektarbete krävs samplanering mellan berörda
ämneslärare. I det här materialet ser vi möjligheter till
samverkan mellan lärare i ämnena Samhällskunskap A,
Naturkunskap A, Svenska A, Engelska A, Matematik A
och Idrott och hälsa.

Lärarna presenterar för eleverna det valda projektarbetet med vidhängande elevuppgifter. Då går man även
igenom de mål och betygskriterier i respektive ämne
som knyter an till arbetet. Det är en fördel om eleverna
kan få informationen såväl muntligt som skriftligt (se
pedagogisk plan ovan). Lärarna går därefter igenom
olika, för arbetet relevanta fakta, samt ger teoretiska
och praktiska tips på hur eleverna kan angripa de
uppgifter som de får. Man kan i det här skedet med
fördel lämna ut de artiklar som finns att ladda ned på
www.tobaksbarn.se. Artiklarna kan fungera som en bra
start på arbetet.

Undersökande och analyserande
elevarbete
Eleverna ges i uppgift att såväl individuellt som i grupp
undersöka och analysera olika frågeställningar och
problem samt dokumentera sitt arbete. Längre fram i
det här materialet ges förslag på relevanta frågeställningar uppdelat på fem olika områden:
» Tobak och barnarbete
» Tobak och fattigdom
» Tobak och miljö
» Marknadsföring av tobak
» Tobak i ett vidgat perspektiv

Elevernas dokumentation och presentation
Det finns många olika former av dokumentationssätt.
Ni ska naturligtvis välja det som känns bäst för er.
Ett förslag kan vara att eleverna får göra en portfolio
över sitt arbete. Portfoliometoden passar med sina vida
ramar särskilt bra in i sammanhang där man arbetar
ämnesövergripande och projektinriktat. Portfolio är en
dokumentationsform som handlar om att samla ihop
resultatet av det egna arbetet på ett överskådligt sätt.
Eleverna uppmanas löpande att dokumentera sitt
arbete, planering, genomförande och resultat, i sin
portfolio. Dokumentationen bör göras med stöd av
dator. Läraren går, vid givna avstämningspunkter, till-
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sammans med eleverna igenom deras portfolios. För
att på så sätt följa upp var eleverna befinner sig samt
att de följer planen för projektarbetet.
Låt eleverna muntligt och skriftligt presentera sina
arbeten. Se till att de använder sig av olika former av
presentationsformer och modeller som knyter an till
kärnämnens kurser så som Samhällskunskap A, Svenska
A, Engelska A, Naturkunskap A och Matematik A o.s.v.

Diskussion och reflektion
Att låta eleverna diskutera och i övningar få argumentera kring de kunskaper som deras undersökande
och analyserande arbete har lett fram till förstärker
arbetet och elevernas kunskapsinhämtning. Längre
fram i materialet ges därför förslag på olika diskussionsfrågor och övningar som syftar till att få eleverna att
värderingsmässigt reflektera kring, och ta ställning till,
den kunskap de har skaffat sig.

Sammanställning av resultat

tobaksbarn.se

Sträva efter att tillsammans med eleverna ta fram ett
förslag på någon meningsfull och genomförbar handling. Och att eleverna också ges möjlighet att genomföra denna. Det stärker arbetet ytterligare. Elevernas
nyvunna kunskaper sätts då i ett sammanhang och blir
användbara.

Förslag på Frågeställningar att undersöka
och analysera
Inled alltid arbetet med en lärarledd introduktion (se
ovan). Låt gärna eleverna läsa de artiklar som hör till
respektive område (finns att ladda ned på www.tobaksbarn.se). Nedan ges förslag på ett antal frågeställningar
som kan användas som stöd och inspiration för att få
igång elevernas undersökande och analyserande
arbete. Observera att det är förslag, så låt gärna eleverna diskutera fram ytterligare frågor som de vill undersöka kring temat.

När elevernas projektarbete börjar gå mot sitt slut får de
gå igenom sina portfolios och sammanställa de resultat
och slutsatser de har kommit fram till under arbetet.
Sammanställningarna presenteras på det sätt som
beslutats om och angivits i den pedagogiska planen.
Förslagsvis kan det vara i form av en utställning, rundabordssamtal, att skriva insändare eller en kombination
av muntlig och skriftlig presentation.

Tobak och barnarbete

Bedömning/examination

• Kan du ge exempel på industrier eller branscher där
barnarbete förekommer?

Utifrån de mål och betygskriterier som togs fram i den
första samplaneringen och som anges i den pedagogiska planen över projektarbete bedöms elevernas
arbete. Bedömningen kan göras löpande vid angivna
avstämningspunkter eller till huvuddel vid bedömning
av elevernas sammanställning.

Att ta vara på elevernas engagemang
Ett projektarbete av det här slaget och som berör för
eleverna viktiga frågor som solidaritet, medmänsklighet,
maktmissbruk, barnarbete, fattigdom, miljö och ohälsa
kan få till resultat att eleverna vill göra något. Att de
vill protestera, starta en insamling, ta reda på hur man
utbildar sig till biståndsarbetare, arbeta för att skolan
ska bli tobaksfri med mera. Locka fram och ta vara
på det engagemanget. Ställ därför frågor i slutet på
arbetet. Tycker eleverna att arbetet har påverkat dem
på något sätt? Har de ändrat eller stärkts gällande
vad de tycker om tobak? Anser de att det finns någon
möjlighet att påverka i den fråga som berörts i projektarbetet? Om de skulle göra något utifrån sina nyvunna
kunskaper – vad skulle det då vara?

Artikel att använda vid introduktion –
Tobak och barnarbete

Frågor »
• Hur länge anses man vara barn? Får barn arbeta? Är
det olika i olika länder? Vad säger FN:s barnkonvention
om att barn arbetar?

• Är barnarbete vanligt förekommande inom produktionen av tobak? Inom vilka områden i så fall? Hur ser
deras arbetsförhållanden ut i så fall?
• Hur påverkas barns hälsa och möjlighet till utveckling
av barnarbete?
• Är det farligt att arbeta på en tobaksplantage? Skulle
svenska barn och ungdomar exempelvis få sommarjobba där?

Tobak och fattigdom
Artikel att använda vid introduktion –
Tobak och fattigdom

Frågor »
• Var i världen odlas den tobak som finns i de cigaretter och det snus som säljs i svenska affärer? Hur skulle
du beskriva dessa länder? Fattiga? Rika? Väl utvecklade
demokratier? Hög utbildningsnivå?
• Är det lönsamt att odla tobak? Är det en bra affär?
För vem i så fall? Beskriv de ekonomiska förhållanden
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som finns mellan odlare, plantageägare, mellanhänder
och tobaksbolag.
• Hur ser anställningsförhållanden ut för de som
arbetar på tobaksplantagerna? Vilken trygghet har de
gällande sjukvård, skyddsutrustning, semester, pension
m.m
• Om man påstår att tobak kan vara orsak till att människor och länder inte ges möjlighet att utvecklas och
ta sig ur fattigdom – vad menar man då? Är det ett
riktigt påstående?
• Vilket ansvar tar tobaksbolagen för de som odlar
tobak?

Tobak och miljö
Artikel att använda vid introduktion – Tobak och miljö

Frågor »
• Vilka kortsiktiga och långsiktiga miljökonsekvenser
för tobaksodling med sig?
• På vilket sätt påverkar tobaksodling människor möjlighet till ett bra liv i utvecklingsländer?
• Skulle man få odla tobak i Sverige om man gjorde på
samma sätt som i utvecklingsländerna? Varför? Varför
inte?
• Är eller kan tobak någonsin bli en ekologiskt hållbar
produkt? Vad tror du? Utveckla ditt svar.

Marknadsföring av tobak
Artikel att använda vid introduktion –
Tobak och marknadsföring

tobaksbarn.se

Tobak i ett vidgat perspektiv
• Man kan säga att tobak är orsak till fattigdom på
mer än ett sätt? Hur tror du att man resonerar om man
säger så?
• Världshälsoorganisationen WHO har jämfört tobak
med en katastrofal epidemi. Hur menar man då? Hur
ser utvecklingen ut i världen gällande bruket av tobak
och vad får det för konsekvenser?
• WHO har tagit fram en Tobakskonvention som bland
andra Sverige har skrivit under. Vad står det i den? Vad
har Sverige förbundit sig att göra? Gör vi det?
• I Sverige har vi en Tobakslag som bland annat säger
att man inte får sälja tobak till barn och unga under 18
år. Tobakslagen säger också att skolor och skolgårdar
ska vara helt rökfria. Varför tror ni att lagen vill att vi ska
skydda de som är under 18 år från tobak? Och hur ser
det ut på er skola – är den tobaksfri? Vad skulle krävas
för att få skolan helt tobaksfri? Är det möjligt?

Frågeställningar att diskutera och reflektera
kring / Övningar
Här nedan ges förslag på ett antal diskussionsfrågor,
som syftar till att få eleverna att reflektera värderingsmässigt kring den kunskap de har tillgodogjort sig
i sitt undersökande och analyserande arbete. Här ges
även förslag på några enkla värderingsövningar kring
de teman som har berörts.

Diskussionsfrågor »

• Hur marknadsför tobaksbolagen sina produkter i
Sverige och i andra länder? Vad skiljer och varför skiljer
det sig?

• Vad anser du om det du har lärt dig om tobaksproduktion och dess konsekvenser? Tycker du att
tobaksproduktion är etiskt och miljömässigt OK?
Varför? Varför inte? Argumentera för ditt ställningstagande.

• Hur arbetar tobaksbolagen med marknadsföring
och försäljning i de länder som ännu inte har någon
lagstiftning som reglerar eller förbjuder exempelvis
reklam? Vilka vänder man sig till med sin marknadsföring?

• Hur ser du på tobaksbolagens agerande i utvecklingsländer? Såväl när det gäller hur det agerar mot
tobaksodlarna som hur de marknadsför sina produkter
i dessa länder? Vad får det för konsekvenser? Är det
OK? Argumentera för ditt ställningstagande.

• Vilken utveckling ser vi, gällande bruk av tobak, i
världens fattigaste länder? Vad kan den utvecklingen
bero på?

• Man pratar i flera länder nu om att man ska fasa ut
tobak till ett visst årtal, exempelvis har Nya Zeeland
beslutat att rökning ska vara förbjuden från år 2025.
Är det ett bra eller dåligt beslut? Tycker du att Sverige
ska bestämma något liknande? Argumentera för ditt
ställningstagande.

Frågor »

• På vilket sätt presenterar de stora tobaksbolagen sina
produkter för befolkningar i utvecklingsländer? Vad är
tanken med det?

• Har du ändrat uppfattning gällande tobak och
tobaksbruk jämfört med hur du tänkte innan ni startade
ert projektarbete om tobak? I så fall på vilket sätt?

Detta är material och information som du fritt får använda, skriva ut och kopiera. Projektet är finansierat av SIDA
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Hur tänker du nu jämfört med innan? Om det är skillnad, vad tror du att den skillnaden beror på? Kommer
det att få dig att agera på något sätt när det gäller tobak
i framtiden?
• Kan du göra något i ”tobaksfrågan”? Skulle du vilja
göra något? I så fall vad? På vilket sätt?

Värderingsövningar »

Heta stolen
Heta stolen är en värderingsövning där eleverna tar
ställning för eller emot ett antal, för temat relevanta,
påståenden genom att resa på sig eller sitta kvar på sin
stol. Eleverna får sedan argumentera för sitt ställningstagande genom att svara på övningsledarens följdfrågor. Övningen syftar till att medvetandegöra eleverna
om deras åsikter och värderingar, få dem att formulera
argument och i slutändan agera utifrån dessa.
Be eleverna sätta sig på stolar, gärna i en halvcirkel.
Läs upp nedanstående påståenden för eleverna och
be dem ta ställning för eller emot genom att resa sig
(håller med) eller sitta kvar (håller inte med). Ställ därefter följdfrågor, till exempel varför tycker du så? Hur
tror du att det skulle fungera? Vad tror du att det får
för konsekvenser? På så sätt får eleverna motivera och
argumentera för sina ställningstaganden.

Påståenden »
• Den som är fattig borde inte röka eller snusa.
• Tobaksbolagen utnyttjar att kunskapen om tobakens
skadeverkningar är lägre i utvecklingsländerna.
• Västländernas tobaksbolag tjänar pengar på att
fattiga i utvecklingsländerna använder tobak.
• Det skulle vara helt ok att ett svenskt tobaksbolag
marknadsförde svenskt snus i utvecklingsländer.
• Tobak är en orsak till fattigdom.
• Barnarbete kan under vissa omständigheter vara
det bästa för barnet och dess familj.
• Det är OK att barn arbetar på tobaksodlingarna.

tobaksbarn.se

• Den som röker eller snusar medverkar indirekt till
barnarbete och miljöförstöring.
• Den som kallar sig miljömedveten kan inte bruka
tobaksprodukter.

Fyrahörn
Fyrahörn är en värderingsövning, där eleverna tar ställning till en, för temat relevant, fråga. Eleverna får sedan
argumentera för sitt ställningstagande genom att svara
på övningsledarens följdfrågor. Övningen syftar till att
medvetandegöra eleverna om deras åsikter och värderingar. Samt få dem att formulera argument för dessa.
Samtidigt som frågan ställs till eleverna presenteras fyra
olika svarsalternativ, varav ett alltid måste vara öppet
(eget förslag). Varje svarsalternativ tilldelas ett hörn av
det rum man är i. Eleverna ombeds sedan att ta ställning till frågan genom att ställa sig i ett av rummets fyra
hörn. Det hörn som motsvarar det svarsalternativ man
valt. Övningsledaren ställer sedan följdfrågor till eleverna i respektive hörn utifrån deras ställningstagande.
Är det bra för utvecklingsländerna och deras befolkningar att tobaksbolagen är verksamma i deras
länder?
• Nej, tobaksodling förstör miljön och påverkar människor, djur och natur negativt.
• Ja, det är bra att tobaksbolagen genom sin närvaro
stöttar utvecklingsländernas ekonomier.
• Nej, tobaksodlingarna tar upp odlingsbar mark som
skulle kunna användas till något mycket bättre.
• Eget förslag.
Vad tycker du är det värsta miljöproblemet med tobak?
• Att man använder så mycket bekämpnings- och
gödningsmedel i tobaksodlingarna.
• Att man skövlar skog för att få plats med tobaksodlingarna och att man behöver använda ved till att
torka tobaken.
• Tycker inte att det är ett så stort problem i förhållande till annat.

• Tobak är så farligt för hälsan att det borde totalförbjudas.

• Eget förslag

• Tobaksreklam ger en rättvis bild av tobak och
tobakskonsumtion.

Vem har ansvaret för den miljöförstöring som tobaken
orsakar?

• I Sverige har vi en bra och effektiv tobakslagstiftning.

• Odlarna

• Det är upp till var och en om man vill snusa
eller röka.

• Tobaksbolagen
• Den som röker eller snusar och köper tobak
• Eget förslag

Detta är material och information som du fritt får använda, skriva ut och kopiera. Projektet är finansierat av SIDA
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Skulle du, utifrån det du vet om tobaksodlingens
miljökonsekvenser, acceptera att tobak odlades i
Sverige?
• Nej, verkligen inte.
• Ja, jag tycker att vi borde ta ansvar för den tobak
vi använder och de miljöproblem som den orsakar.
Vi borde odla vår egen tobak.
• Nej, ingen borde odla tobak någonstans eftersom
det är förenat med sådana miljöproblem. FN borde
förbjuda tobaksodling.
• Eget förslag
Kan du göra något för att förhindra barnarbete på
tobaksplantagerna?

tobaksbarn.se

Film »
Tobakens barn (går att beställa från www.filmcentrum)
Video om Philip Morris och tobaksodlarnas situation i
Kazakstan »

Rapporter, artiklar och litteratur »
• Hard work, long hours and little pay,
Anna Liwander Länk »
• Environmental health impacts of tobacco farming:
a review of literature
• World Health Organization (2004) The Millennium
Development Goals and Tobacco Control –
An opportunity for global partnership

• Ja, bojkotta och inte köpa tobaksprodukter.

• World Health Organization (2004), Tobacco and
poverty - A vicious circle

• Ja, protestera.

• Efroymson, Debra et al (2001) Hungry for Tobacco

• Nej, det kan jag inte.

• PARTNERS International (2002), Rapid Appraisal of
Child Labour in the Tobacco Industry

• Eget förslag
Skulle du kunna tänka dig, i framtiden, att arbeta för
ett tobaksbolag
• Ja
• Nej
• Ja för att utveckla deras produkter att bli så
ekologiska och rättvisa som möjligt
• Eget förslag

• World Health Organization (2002), Tobacco and the
Rights of the Child
• Clarinha Glock, ”Kids at risk from agrochemicals on
tobacco farms
• Campaign for Tobacco Free Kids (2001), Golden Leaf
Barren Harvest – The Costs of Tobacco Farming
• Tørres, Liv (2000), The Smoking Business –
Tobacco Workers in Malawi
• Fjellman, Elin, Tobaksplantagen tuggar i sig skog,
artikel i tidningsbilaga utgiven av Chili i samarbete
med Cancerfonden och Folkhälsoinstitutet.

Tips på material och länkar
Gå in på hemsidor och sök information. Googla på
nyckelord. Läs rapporter och litteratur. Kontakta
organisationer. Här nedan ges förslag på var ni kan
hitta mer information om tobak, tobaksodlingens
konsekvenser och hur utvecklingen av tobaksbruk är
i Sverige och övriga världen.

• Tobacco Smuggling (Faktablad på engelska)
Framework Convetion Alliance for Tobacco Control
2005
• Trust Us, We’re the Tobacco Industry
Campaign for Tobacco-Free Kids 2001
• How do you sell death?
Campaign for Tobacco-Free Kids 2001

Hemsidor »
www.tobaksbarn.se
www.tobaksfakta.se
www.tobaccoschildren.org
tobaccocontrol.bmj.com
www.tobaksnolla.se
www.plansverige.se
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Koppling till styrdokument och kursplaner
För att ge lite inspiration och visa på att tobaksfrågan
och de frågeställningar som tas upp i det här materialet
kan och bör hanteras i ett ämnesövergripande perspektiv ges här nedan ett antal exempel på frågornas samt
det föreslagna arbetssättets förankring i gymnasieskolans styrdokument. Observera att det inte är heltäckande utan ett axplock. När ni på er skola planerar
projektarbetet bör ni gå igenom respektive kursplan för
att få en så heltäckande bild som möjligt avseende vilka
mål, betygskriterier med mera som kan vara aktuella.

Läroplan för gymnasieskolan
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Skolans uppdrag
Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa
och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-,
livsstils och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva
efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet
bedriva fysiska aktiviteter.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av
de frågor som tas upp i utbildningen. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och
ge en grund för och främja elevernas förmåga till
personliga ställningstaganden.
2.0 Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Kunskaper
Det är skolans ansvar att varje elev:
• har kunskaper om förutsättningar för en god hälsa,
• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han
eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och
ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.
2.6 Rektors ansvar
• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad,
konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak,
alkohol, narkotika och andra droger.

Kursplaner
Samhällskunskap
Ämnets syfte
//Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta
till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kun-
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skaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i
olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska
band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen
över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör
makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i
enlighet med konventionen om barns rättigheter.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse
för frågor som arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.
//Ett komplext samhälle med stort informationsflöde
och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att
utveckla ett sådant. Det omfattar förmågan att söka,
strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån
informationen.//
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
// 1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga
rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva
rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden
samt olika samhällens organisation och funktion från
lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. //
// 2. Kunskaper om historiska föreutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar
och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.//
// 4.Förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans
och trovärdighet.//

Naturkunskap
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper i naturkunskap samt förmågan att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som
har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att
eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga
kunskaper kan användas såväl i yrkeslivet som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och
ställningstaganden.
Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder.

Detta är material och information som du fritt får använda, skriva ut och kopiera. Projektet är finansierat av SIDA
(Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete). A Non Smoking Generation står för allt material.
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Det betyder att samtidigt som undervisningen ska
behandla olika innehåll som till exempel miljö- och
klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp,
hälsa, eller genmodifiering ska den också påvisa hur
dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få diskutera och
utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna
ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå
och påverka sin samtid. Undervisningen ska ge eleven
möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg
för att söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
//1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är
lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta
på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.//

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
// 1. Förmågan att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och
formulera olika handlingsalternativ.//

// 4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och
kritiskt granska texter samt producera egna texter med
utgångspunkt i det lästa.//

// 2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella
samhällsfrågor och i förhållande till hållbarutveckling.//

Ämnets syfte
// Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att
eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så
att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ges möjlighet att,
genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ
förmåga.//

// 3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl
för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.//
Centralt innehåll
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och
livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning,
kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur
naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid
kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Svenska
Ämnets syfte
//Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra
typer av texter samt film och andra medier som källa till
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Det
ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna nya
perspektiv.//

// 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs.
att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och
genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar
hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituationen i övrigt.//

Engelska

// Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper
om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
i olika sammanhang och delar av världen där engelska
används.//
// Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som
en resurs för kontakter, information och lärande samt
bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man
söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika
källor för information, kunskaper och upplevelser. //
Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
// 1. Förståelse av talad och skriven engelska samt
förmågan att tolka innehållet. //

// Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.//

// 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på
engelska i tal och skrift.//

// I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av
skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta
innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och
den egna utbildningen.//

// 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
i olika sammanhang och delar av världen där engelska
används.//

Detta är material och information som du fritt får använda, skriva ut och kopiera. Projektet är finansierat av SIDA
(Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete). A Non Smoking Generation står för allt material.
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Matematik
Ämnets syfte
//Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens
begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier
för att kunna lösa matematiska problem och använda
matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.//
//Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga
att sätta in matematiken i olika sammanhang och se
betydelse för dess betydelse för individ och samhälle.
Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer
och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en
del.//
//Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att
kommunicera med olika uttrycksformer.//
// I undervisningen ska eleverna dessutom ges
möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital
teknik, digitala medier och även andra verktyg som
kan förekomma inom karaktärsämnena.//

Idrott och hälsa
Ämnets syfte
//Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete,
om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av
fysisk aktivitet och inaktivitet.//
//Undervisningen ska också bidra till att eleverna
utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse
för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och
samhälle.//
Centralt innehåll
• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse
för kroppslig förmåga och hälsa.
• Kosthållning, droger och dopningspreparats
betydelse för hälsa och prestation.

Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här
framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.
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