
TOBAKSBARN - BARNARBETE I NY FÖRPACKNING

Målgrupp för detta instruktionsblad 
är skolpersonal, samordnare 
och andra verksamma i 
tobaksförebyggande arbete i skolor 
eller andra verksamheter med unga 
i högstadiet eller gymnasiet.

Projektet
Sedan 2013 driver A Non Smoking Generation 
(NSG) projektet Tobaksbarn med stöd av 
ForumCiv genom Sida. Projektets mål är 
att öka medvetenheten och kunskapen 
om tobaksindustrins långtgående globala 
konsekvenser som barnarbete, fattigdom, 
ojämlikhet och miljöförstöring. Kunskapen ska i 
sin tur skapa engagemang och motivation för att 
stärka valet att avstå från tobakskonsumtion. 

Digital föreläsning 
(39 min lång)
Denna digitala version av föreläsningen har 
producerats med anledning av covid-19-
pandemin som resulterade i att NSG inte kunde 
besöka lika många skolor som tidigare. Denna 
version är anpassad till en publik utan föreläsare 
och därför uteblir den interaktiva dimensionen 
samt vissa videoklipp. Vi rekommenderar starkt 
att personal använder de tillhörande övnings- 
och faktabladen för att eleverna ska få möjlighet 
att diskutera och reflektera för att fördjupa sina 
kunskaper. Övningsbladet innehåller även tips 
på fler videoklipp som kan användas i samband 
med visning av föreläsningen.
Länk

OBS: Användarrättigheter
NSG ansvarar uteslutande för innehållet. Denna 
film får inte laddas ned. Den får endast visas för 
målgruppen och delas till personer verksamma 
inom området.

Tillhörande material
Ett övningsblad som innehåller 
diskussionsfrågor med koppling till våra 
fördjupande faktablad, en värderingsövning och 
en diskussionsövning om åtgärder för att uppnå 
en tobaksfri generation. Fem faktablad med 
fördjupad kunskap: Tobak och Agenda 2030, 
Tobak, fattigdom och barnarbete, Tobak och miljö, 
Tobak och global hälsa, och Tobaksindustrins 
strategier. 
Länk

Källor
Källor till innehåll i föreläsningen och tillhörande 
material finns i faktabladen via länken ovan.

Digital återrapportering för skolpersonal
(2 min genomförande)
Alla skolor som tar del av materialet ombeds 
att fylla i en obligatorisk digital enkät. Det är 
av största vikt för oss att få en indikation om 
antalet elever som har sett föreläsningen för att 
kunna återrapportera detta till ForumCiv/Sida 
som finansierar projektet. Stort tack för er hjälp.
Länk

Digital enkät för elever 
(3 min genomförande) 
Alla skolor ombeds också att skicka ut en 
digital enkät till eleverna efter att de har sett 
föreläsningen. Den är anonym och frivillig. Vi vill 
gärna veta hur eleverna upplevde föreläsningen 
så att vi kan följa upp och återrapportera. 

Digital föreläsning med tillhörande faktablad och övningar

Vi hoppas att materialet kan vara 
till stöd för ert tobaksförebyggande 
arbete. Lycka till! 

Vi har även en kostnadsfri digital 
handledning på tobaksfriskoltid.nu. 
Kontakt: info@nonsmoking.se

https://youtu.be/cRbFMpfd7Iw
https://nonsmoking.se/projekt/tobaksbarn/
https://sv.surveymonkey.com/r/M3P8SGR
http://www.tobaksfriskoltid.nu
mailto:info@nonsmoking.se

	_GoBack

