
        Lite tjuvrökning har väl ingen dött av  - 

eller? 

Om hur skolan kan förebygga tobaksbruk bland eleverna och utveckla 

sitt ANT-arbete. 
Tobak är i de allra flesta fall den första drog som barn och ungdomar kommer i kontakt med. Att testa att röka 

eller snusa är det första normbrott barn och ungdomar gör när det gäller droger. Tobak är därför det första 

steget på den så kallade drogtrappan. Det är även belagt att tobaksbruk bland unga ökar risken för bruk av 

andra droger. Exempelvis begår tobaksbrukande ungdomar tidigare alkoholdebut och har en större 

alkoholkonsumtion än tobaksfria jämnåriga. De rökande ungdomarna testar även i större utsträckning 

narkotika. Att förebygga tobaksdebuter och tobaksbruk bland barn och ungdomar har med andra ord även 

effekt på övrig drogproblematik. Skolan ska enligt tobakslagen vara ett rökfritt område. Skolan har genom sina 

styrdokument ett förebyggande ANT-uppdrag (ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak). Och inte minst skolan är efter 

hemmet den viktigaste arenan för det tobaks- och drogförebyggande arbete. Skolan kan genom sitt 

förhållningssätt, sin undervisning och genom samverkan med andra aktörer spela en viktig och avgörande roll 

för sina elevers framtida livsstilsval. Utbildningen är framtagen i samverkan med A Non Smoking Generation.  

Föreläsningen – Lite tjuvrökning har ingen dött av – eller? – vänder sig till skolpersonal i grund- och 

gymnasieskolan. Föreläsningen utgår från forskningsbaserad kunskap om tobaks- och drogförebyggande arbete 

i skolan och andra ungdomsarenor. Föreläsningen ger inspiration och verktyg att utveckla Er skolas arbete med 

ANT-uppdraget. Föreläsningarna kan anpassas innehålls- och tidsmässigt utefter era önskemål. Det finns även 

möjlighet att boka föreläsningen – Lite tjuvrökning har väl inget dött av – eller? – som ett föreläsningspaket 

med tre olika föreläsningar. En för skolpersonal, en för elever och slutligen en för föräldrar.   

Lite tjuvrökning har väl ingen dött av – eller?  (1,5 – 4 timmar) Föreläsare Niklas Odén 

- Ungdom och tobak – hur ser det ut? 

- Det finns de som vill annat – Om tobaksindustrins marknadsföringsmetoder och manipulation av 

produkter i syfte att fånga in barn och ungdomar. 

- Skolans ANT - uppdrag 

- Verktyg för ett tobaks- och drogförebyggande skolarbete som har effekt.  

För bokning och offertförfrågan kontakta Niklas Odén 070 637 05 02 

alternativt niklas@skoluppdraget.se  


