TÓBAKSVARNIR

UNGLINGASTIG
GRUNNSKÓLANNA

LÝÐHEILSUSTÖÐ 2011

Hvað vitið þið um tóbak?

Lýðheilsustöð 2011

Fíkn
• Nikótín er mjög ávanabindandi
• Nikótín er 7-10 sekúndur
upp í heila
• Nikótín er eins ávanabindandi
og heróín og kókaín
• Meðalreykingamaður fær um
1-2 mg af nikótíni úr hverri
sígarettu

Lýðheilsustöð 2011

Nikótínviðtakar í heila

Lýðheilsustöð 2011

Tóbaksnotkun ungs fólks
• Munntóbaksnotkun (16-23 ára)
• 15% pilta nota munntóbak daglega
• 5% nota það sjaldnar en daglega
• Innan við 1% stúlkna notar munntóbak

Lýðheilsustöð 2011

Munntóbak - ,,bagg”
Það er útbreiddur misskilningur að reyklaust tóbak
(munntóbak og neftóbak) sé skaðlaust
• Það er meira nikótín í reyklausu tóbaki en í reyktóbaki og því
verður notandinn enn háðari því
• Reyklaust tóbak veldur bólgu í tannholdi, tannlosi og
gómrýrnun
• Rannsóknir sýna fram á auknar líkur á krabbameini, t.d. í
meltingarvegi, við notkun á reyklausu tóbaki
• Tóbaksnotkun þrengir æðar sem minnkar úthald

Lýðheilsustöð 2011

Tannheilsa
TÓBAK
• litar tennur
• veldur andfýlu
• eykur hættu á munnsjúkdómum
• veldur tannlosi
Í munntóbaki eru sætuefni sem
geta valdið tannskemmdum

Lýðheilsustöð 2011

Hola í gegn? Huggulegt!

Lýðheilsustöð 2011

Munntóbaksleikurinn - http://www.lydheilsustod.is/munntobak

Veistu hvað er í munntóbakinu?
http://www.fristedet.no/vp/multimedia/archive/00013/index_giftstoffer_s_13423a.html

Áhrif tóbaksnotkunar á árangur
líkamsræktar og þjálfunar

Lýðheilsustöð 2011

Blóðflæði til vefja

Við tóbaksnotkun fara rauðu blóðkornin að
flytja kolsýrling (CO) frekar en súrefni (O2) til
vefja líkamans.

Getuleysi? 
Lýðheilsustöð 2011

Lýðheilsustöð 2011

2. hluti
Fjölmiðlalæsi
Félagsþrýstingur
Mýtur um tóbaksnotkun
Hvað kostar að reykja?

Lýðheilsustöð 2011

Að byrja að reykja/nota tóbak
Langflestir reykingamenn byrjuðu
að reykja á unglingsárum, á
aldrinum 13 – 16 ára.
Af hverju?
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Fjölmiðlar og markaðssetning
Skilaboð fjölmiðla birtast á fjölmargan hátt. Þar má telja auglýsingar í
sjónvarpi og bíói, tímaritaauglýsingar, styrktarborðar á
íþróttavöllum, neysluvara í kvikmyndum,
Öll skilaboð fjölmiðla eru hönnuð til að ná einhverju fram, yfirleitt
aukinni sölu eða til að ýta undir ákveðna hegðun.
Á Íslandi er bannað með lögum að auglýsa tóbak og áfengi, en
markaðsöflin eru dugleg að finna leiðir framhjá því banni. Svo
læðast tóbaks- og áfengisauglýsingar oft með erlendum
tímaritum, kvikmyndum eða sjónvarpsútsendingum.
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Reykingum laumað í kvikmyndir
131 sinni

119 sinnum
95
sinnum

78
sinnum

78
sinnum

192 sinnum
102 sinnum
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Myndi þetta
sjást í dag?
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Er þetta málið til að heilla
stelpurnar?!
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Félagsþrýstingur
Hvernig myndir þú lýsa félagsþrýstingi (þrýstingi frá
jafnöldrum)?
Hverjir eru kostirnir og hætturnar samfara félagsþrýstingi?
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S-v-ör: 3 skrefa aðferð
til að segja nei
• S - spyrðu spurninga svo þú vitir út í hvað þú ert að fara.
• V- veldu að segja nei ef það er rangt eða mundi valda þér
vandræðum og nefndu ástæðuna.
• ÖR- önnur ráð - hafðu aðra hugmynd til vara til að stinga upp á
í staðinn.
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Sagt er / satt er um tóbak

„Það reykja allir“...?
Reykingar 16 ára
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Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Reykingar eru góðar til þyngdarstjórnunar
Satt er:
Það eru til mun betri og heilsusamlegri leiðir til að stjórna
þyngdinni.
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Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Reykingar skaða mig ekki fyrr en ég er
orðin/nn eldri
Satt er:
• Ef þú reykir núna skaða reykingar þig núna!
• Lungu starfa betur hjá unglingum sem reykja ekki.
Reykingar draga úr þroska lungna
• Þrek, þol og úthald er betra hjá þeim sem ekki reykja
• Unglingar ánetjast nikótíni fljótar en fullorðnir
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Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Ég reyki bara í örfá ár og hætti svo, þannig
að það skiptir engu
Satt er:
• Mörgum tekst ekki að hætta þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir
• 80% fullorðinna reykingamanna á Íslandi segjast
myndu vilja hætta
• Það tekur líkamann tíma að laga skaðann sem
reykingar valda
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Hvað kosta reykingar?
Einstaklingur:
1 pakki af sígarettum = 920 kr.

Hvað er hægt að gera fyrir
það?

1 pakki á dag í mánuð = 27.600 kr.
1 pakki á dag á ári = 335.800 kr.
1 pakki á dag í 10 ár á 3% ársvöxtum
= 3.964.748 kr.
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Hvað geturðu notað peningana í
frekar en sígarettur?
1 pakki af sígarettum = 920 kr. = eitthvað gott að borða
3 pakkar á viku = 2.760 kr. = 2 sinnum í bíó
12 pakkar á mánuði = 11.040 kr. = skór eða föt
3 pakkar á viku í eitt ár = 143.520 kr. = utanlandsferð.
Dæmi: Helgarferð til London eða Kaupmannahafnar (fim. – mán.) með
gistingu: 64.000 kr. og 80.000 kr. í eyðslupeninga = 144.000 kr.

3 pakkar á viku í 20 ár á 3% ársvöxtum = 3.972.129 kr.
Lýðheilsustöð 2011

Hvað ef þú reykir meira?
Í hvað gætirðu annars notað þá peninga?
1 pakki af sígarettum = 920 kr. = eitthvað gott að borða
1 pakki á dag í viku = 6.440 kr. = 5 sinnum í bíó
1 pakki á dag í mánuð = 27.600 kr. = nýr jakki eða nýir skór
1 pakki á dag á ári = 335.435 kr. = flott utanlandsferð
Dæmi 1: flug fram og til baka frá Íslandi til Cairo í Egyptalandi, 4 vikur í arabískunámi og 5 vikur á gistiheimili með
loftkælingu og þráðlausu neti: u.þ.b. 240.000 kr. + 95.000 kr. í matarpeninga & eyðslufé = 335.000 kr.
Dæmi 2: Flug frá Íslandi til Singapúr, 15 daga ævintýraferð um Singapúr, Malasíu og Thaíland með virtu fyrirtæki,
flug heim frá Bangkok: u.þ.b. 290.000 + 45.000 í matarpeninga = 335.000 kr.

1 pakki á dag í 20 ár á 3% ársvöxtum = 9.284.321 kr. = glænýr Audi Q5 211 hestafla
jeppi og 1000 bensínlítrar, eða glænýr jepplingur, t.d. Honda CR-V eða SsangYong
Rexton II, og 12.500 bensínlítrar.

Lýðheilsustöð 2011
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Á þessu aldursbili (unglingastigi) eru áhersluþættirnir eftirfarandi:
•áhættuhegðun,
•félagsþrýstingur –
•upprifjun um virkni og
•skaðsemi tóbaks –
•Núið – lífsleikni –
•munn- og neftóbak (íþróttir)
•fjölmiðlalæsi
Æskilegt er að reyna að virkja nemendur eins og hægt er til að taka þátt í
umræðum um efni fyrirlestursins. Þess vegna er töluvert af fræðsluefninu ekki
á glærunum heldur meðfylgjandi. Kennarar og aðrir sem nota þennan
fyrirlestur í kennslu geta nýtt sér aukaefnið sem innlegg í umræðuna.
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Hvað vitið þið um tóbak?

Lýðheilsustöð 2011

Gott er að byrja kennsluna með því að spyrja nemendur hvað þeir viti um
tóbak.
Nemendur vita ýmislegt en mismunandi er eftir árgöngum hvað þau leggja
áherslu á. Yngri nemendur eru oft uppteknir af kostnaði við reykingar en þeir
eldri þylja upp eiturefni og skaðsemi fyrir heilsuna. Reynslan sýnir að þau
koma fram með alla þættina: Kostnað, eiturefni, líkamlegan skaða og
óbeinar reykingar.
Hvað er nikótín? Svar: Það er efnið í tóbaki sem gerir það
ávanabindandi og myndar fíknina.
Hver eru innihaldsefni í sígarettu? (Biðja nemendur að nefna þau)
Svar: Tóbaksreykurinn inniheldur yfir 7.000 efni og efnasambönd, þar á
meðal eru um 50 sem vitað er að geta valdið krabbameini. Þrjú aðalefnin í
sígarettum eru nikótín, kolsýrlingur og tjara. Nikótínið gerir sígarettur
ávanabindandi á meðan kolsýrlingurinn og tjaran valda alvarlegum
sjúkdómum.
(Nánari uppl. um innihaldsefnin á næstu bls.; 2b)
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Tóbaksreykurinn inniheldur yfir 7.000 efni og efnasambönd, þar á meðal eru um 50 sem
vitað er að geta valdið krabbameini. Þrjú aðalefnin í sígarettum eru nikótín, kolsýrlingur
og tjara. Nikótínið gerir sígarettur ávanabindandi á meðan kolsýrlingurinn og tjaran
valda alvarlegum sjúkdómum.
Tjara
Tjara er klístrað brúnt efni sem litar fingur og tennur reykingamannsins. Þegar reyknum
er andað ofan í lungu verða 70% af tjörunni eftir í lungunum. Vitað er að mörg þeirra
efna sem eru í tjöru valda krabbameini og skaða lungnaberkjur og bifhár sem hafa það
hlutverk að verja lungun fyrir óhreinindum og sýkingum.
Kolsýrlingur
Eitruð lofttegund sem myndast þegar kveikt er í sígarettu. Í stórum skömmtum er hún
lífshættuleg. Allt að 15% af blóði reykingamanns ber kolsýrling um líkamann í stað
súrefnis. Frumur og vefir líkamans þurfa súrefni til að geta starfað. Kolsýrlingur er
sérstaklega skaðlegur á meðgöngu þar sem hann dregur úr súrefnisflutningi til
fóstursins.
Nikótín
Er kröftugt, skjótvirkt og eitt mest ávanabindandi efni sem til er. Flestir sem reykja eru
háðir nikótíninu í sígarettunum. Þegar kveikt er í sígarettunni fer nikótínið út í blóðrásina
og er komið til heilans 7 til 10 sekúndum síðar. Nikótínið hefur margþætt áhrif á
líkamann. Þar á meðal eykur það hjartslátt, hækkar blóðþrýsting og örvar efnaskipti.
Nikótín hefur einnig áhrif á lundarfar og hegðun reykingamanns.
Léttar sígarettur
Gefið er í skyn að léttar eða mildar sígarettur valdi minni skaða en aðrar sígarettur. Þetta
er ekki rétt. Slíkar merkingar eru villandi og hafa víða verið bannaðar á umbúðum og í
auglýsingum.
Heimild: Bæklingurinn Hættu fyrir lífið, gefinn út af Krabbameinsfélaginu, Lýðheilsustöð
og Landspítala – Háskólasjúkrahúsi.

2b

Fíkn
• Nikótín er mjög ávanabindandi
• Nikótín er 7-10 sekúndur
upp í heila
• Nikótín er eins ávanabindandi
og heróín og kókaín
• Meðalreykingamaður fær um
1-2 mg af nikótíni úr hverri
sígarettu
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Hvað er fíkn?
Fíkn eða ávanabinding er hugtak sem notað er yfir áráttu til að endurtaka
ákveðna hegðun eða neyslu á einhverjum efnum.
Fráhvarfseinkenni fíknar = vanlíðan ef notkun eða aðgerð er hætt.
Spurning til nemenda: Getið þið nefnt dæmi um fíkn?
– Átfíkn, spilafíkn, tölvufíkn, tóbaksfíkn, áfengisfíkn, eiturlyfjafíkn,
sælgætisfíkn, kókfíkn ...
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Nikótínviðtakar í heila
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Til að útskýra hvernig fíknin virkar:
Taugaviðtakar (bláir bollar) myndast í heila sem nikótínið sest á. Það þarf að
hella reglulega upp á bollanna, því fráhvarfseinkenni koma fram þegar
bollarnir tæmast. Þessir bollar hverfa ekki þó hætt sé að nota tóbak, þess
vegna er erfitt að hætta að reykja.
Myndin er fengin frá NIDA (National Institute on Drug Abuse) í
Bandaríkjunum.
http://archives.drugabuse.gov/NIDA_notes/NNvol20N2/Site.html
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Tóbaksnotkun ungs fólks
• Munntóbaksnotkun (16-23 ára)
• 15% pilta nota munntóbak daglega
• 5% nota það sjaldnar en daglega
• Innan við 1% stúlkna notar munntóbak

Lýðheilsustöð 2011

Munntóbaksnotkun fer vaxandi meðal ungs fólks, aðallega ungra karlmanna.
Heimild: ungmennavagn Capacent-Gallup fyrir Lýðheilsustöð 2009-2010.
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Munntóbak - ,,bagg”
Það er útbreiddur misskilningur að reyklaust tóbak
(munntóbak og neftóbak) sé skaðlaust
• Það er meira nikótín í reyklausu tóbaki en í reyktóbaki og því
verður notandinn enn háðari því
• Reyklaust tóbak veldur bólgu í tannholdi, tannlosi og
gómrýrnun
• Rannsóknir sýna fram á auknar líkur á krabbameini, t.d. í
meltingarvegi, við notkun á reyklausu tóbaki
• Tóbaksnotkun þrengir æðar sem minnkar úthald
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Margir virðast halda að reyklaust tóbak (munntóbak, neftóbak, bagg, snus) sé
ekki skaðlegt, það rétta er að það er skaðlegt þótt skaðinn birtist á annan hátt
en sá af völdum reykinga.
Öll tóbaksnotkun verður til þess að viðkomandi nær ekki jafn góðum árangri í
íþróttum og hann næði án tóbaks.

Í munntóbaki eru fjölmörg efni sem valdið geta krabbameini.
Notkun eykur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum.
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Tannheilsa
TÓBAK
• litar tennur
• veldur andfýlu
• eykur hættu á munnsjúkdómum
• veldur tannlosi
Í munntóbaki eru sætuefni sem
geta valdið tannskemmdum

Lýðheilsustöð 2011

Tóbak í munni veldur tannlosi, gulnun tanna, rýrnun á gómum,
andremmu o.fl.
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Hola í gegn? Huggulegt!

Efri myndin sýnir munntóbak milli tanna og varar/góms.
Á neðri myndinni sést hvernig munntóbaksnotkunin er byrjuð að brenna sig í
gegn um tannholdið.
Saltkristöllum, og stundum fínmuldu gleri, er bætt út í tóbakið í þeim tilgangi
að rjúfa eða brenna göt á slímhúðina og tryggja þannig að nikótínið fari fljótar
og betur inn í æðarnar í munni og nefi.
Munntóbaksnotkun veldur skaða í munni, meðal annars skemmist
slímhimnan í munninum og tannrótin ef hún er orðin ber.
Meira á Vísindavefnum: http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2957
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Skapa má umræður um skaðsemi munntóbaks.
Samanburður við reykingar er ekki raunhæfur
Eðlilegra er að bera munntóbaksnotkun saman við það að nota ekki tóbak.
Samanburður við reykingar er ekki góður því fátt er eins hættulegt heilsunni
og það að reykja. Þrátt fyrir að reykingar séu taldar mun skaðlegri en notkun
reyklauss tóbaks þýðir það ekki að hið síðarnefnda sé ekki heilsuspillandi.
Rannsóknir eru farnar að sýna fram á skaðsemi reyklauss tóbaks, þó enn sé
minna vitað um skaðsemi þess í samanburði við reyktóbak.
Rannsóknir á reykingum eru yfir 50 ára gamlar og sýna með óyggjandi hætti
hversu heilsuspillandi það er að reykja. Það að vöntun sé á
langtímarannsóknum á neyslu reyklauss tóbaks segir ekkert til um skaðsemi
þess.
Munntóbaksnotkun ófrískra kvenna getur aukið hættuna á meðgöngueitrun
og að barnið fæðist fyrir tímann.
Nikótín og munntóbak valda skammtímaálagi á hjarta, vegna hækkaðs
blóðþrýstings og örari hjartsláttar.
Munntóbaksleikurinn: http://www.lydheilsustod.is/munntobak (sjá líka á næstu glæru)
Nánar um munntóbak:
http://www.lydheilsustod.is/media/tobaksvarnir/munntobak/stadreyndir_lores_loka.pdf
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Munntóbaksleikurinn - http://www.lydheilsustod.is/munntobak

Krækja á slóðina ef þið eruð nettengd - ,,Ekki segja sííííísss”. Tilvalið að
opna og skoða ef tími er til (hægt er að smella beint á myndina).
Hér er kafli um skaðsemi munntóbaks – sjá í kaflanum Staðreyndir um
munntóbak.
Hvetja má nemendur til að skoða nánar í tölvutíma.
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Veistu hvað er í munntóbakinu?
http://www.fristedet.no/vp/multimedia/archive/00013/index_giftstoffer_s_13423a.html

Hvaða efni eru í munntóbaki. Krækja á slóðina. Ef þið eruð nettengd þá er
um að gera að fara í þennan leik á netinu.
Smellið á slóðina og farið í leikinn með bekknum.
Biðjið nemendur að segja nefna þau efni sem eru í munntóbaki.
Dragðu síðan eiturefnin sem þeir nefna ofan í dósina og leyfðu þeim að sjá
hvað gerist.
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Áhrif tóbaksnotkunar á árangur
líkamsræktar og þjálfunar

Lýðheilsustöð 2011

Við tóbaksnotkun þrengjast æðar. Það leiðir til minni flutnings á súrefni og
næringu til vefja líkamans, ásamt því að auka mjólkursýrumyndun í vöðvum
við áreynslu, sem eykur harðsperrur.
Minni næringarflutningur til vöðva veldur auknu niðurbroti á vefjum frekar en
uppbyggingu og því skemmir æfingin meira fyrir heldur en hún byggir upp.
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Blóðflæði til vefja

Við tóbaksnotkun fara rauðu blóðkornin að
flytja kolsýrling (CO) frekar en súrefni (O 2) til
vefja líkamans.

Getuleysi? 
Lýðheilsustöð 2011

Eins og áður sagði, þrengjast æðar líkamans við tóbaksnotkun sem leiðir til
mun minna blóðflæðis til vefja, útlima og kynfæra. Slíkt getur valdið getuleysi
á þann hátt að getnaðarlimur karlmanna stendur sig ekki sem skyldi. Að auki
skemmir tóbak fyrir eðlilegri sæðisframleiðslu í eistum karlmanna sem leiðir til
minni frjósemi.
Tóbaksnotkun veldur líka minnkaðri frjósemi hjá konum og mikilvægt er að
minnast á að alls ekki má nota tóbak ofan í getnaðarvarnapilluna, vegna
aukinnar hættu á blóðtappa.
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Reykingar hafa áhrif á allar frumur mannslíkamans. Myndina má nota til að
skapa umræður um áhrif reykinga á líkamann.
Hægt að panta þetta veggspjald frá Lýðheilsustöð og nota í kennslu. Á næstu
glæru má lesa textann sem fylgir veggspjaldinu.
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Þessi texti fylgir myndinni á glærunni á undan. Þetta er textinn sem er á
veggspjaldinu sjálfu (þar er ekki spurningin „Hvað gerist?“).
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2. hluti
Fjölmiðlalæsi
Félagsþrýstingur
Mýtur um tóbaksnotkun
Hvað kostar að reykja?
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Ef þú þarft að skipta fyrirlestrinum milli kennslustunda þá er heppilegt að
skipta fyrirlestrinum hérna.

16

Að byrja að reykja/nota tóbak
Langflestir reykingamenn byrjuðu
að reykja á unglingsárum, á
aldrinum 13 – 16 ára.
Af hverju?
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Langflestir reykingamenn byrja að reykja 13-16 ára. Enda er það sá hópur
sem tóbaksframleiðendur reyna fyrst og fremst að ná til. Meðal þeirra aðferða
sem framleiðendur nota til að koma börnum á bragðið er að bragðbæta
tóbakið, t.d. með mentól eða sætuefnum.
Umræða í bekknum um af hverju unglingar byrji að reykja er mjög mikilvæg.
Atriði sem koma gjarnan upp í þeirri umræðu eru m.a. hópþrýstingur, þau vilja
tilheyra ákveðnum hópi, þeim finnst það töff, foreldrar reykja, þeim leiðist,
þau vilja virðast eldri en þau eru.
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Fjölmiðlar og markaðssetning
Skilaboð fjölmiðla birtast á fjölmargan hátt. Þar má telja auglýsingar í
sjónvarpi og bíói, tímaritaauglýsingar, styrktarborðar á
íþróttavöllum, neysluvara í kvikmyndum,
Öll skilaboð fjölmiðla eru hönnuð til að ná einhverju fram, yfirleitt
aukinni sölu eða til að ýta undir ákveðna hegðun.
Á Íslandi er bannað með lögum að auglýsa tóbak og áfengi, en
markaðsöflin eru dugleg að finna leiðir framhjá því banni. Svo
læðast tóbaks- og áfengisauglýsingar oft með erlendum
tímaritum, kvikmyndum eða sjónvarpsútsendingum.
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Skapið umræðu um fjölmiðla og skilaboð þeirra.
Umræðuefni: Af hverju er sýnileikabann og auglýsingbann á tóbaki á
Íslandi?
Rannsóknir sýna að því oftar sem fólk, og þá sér í lagi ungt fólk, sér
tóbaksaugslýsingar því líklegra er það til að hefja tóbaksnotkun.
Þegar maður veltir fyrir sér áhrifum fjölmiðla á samfélagið er nauðsynlegt að
maður geri sér líka grein fyrir uppbyggingu þeirra.
Dæmi um umræðupunkta varðandi markaðssetningu og auglýsingar:
* Hver er markhópurinn?
* Frá hverjum eru skilaboðin?
* Reynir þetta að selja mér eitthvað?
* Hvernig hugsa ég um þetta og hvað finnst mér?
* Hverju er sleppt úr skilaboðunum?
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Reykingum laumað í kvikmyndir
131 sinni

119 sinnum
95
sinnum

78
sinnum

78
sinnum

192 sinnum
102 sinnum
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Dæmi um kvikmyndir þar sem reykingar sjást í töluverðum mæli*
Blóðbönd: Reykingar sjást 95 sinnum í myndinni (mynd leyfð öllum aldurshópum)
Astrópía: Reykingar sjást 78 sinnum í myndinni (mynd leyfð öllum)
Sveitabrúðkaup: Reykingar sjást 78 sinnum í myndinni (mynd leyfð öllum)
Veðramót: Reykingar sjást 192 sinnum (mynd bönnuð innan 14 ára)
Deuce Bigalow – European Gigolo: Reykingar sjást 131 sinni (mynd bönnuð börnum
innan 7 ára)
Mýrin: Reykingar sjást 119 sinnum (mynd bönnuð börnum innan 12 ára)
Reykjavík – Rotterdam: Reykingar sjást 102 sinnum (mynd bönnuð innan 14 ára)
* Heimildir fengnar úr rannsókninni Smoking in Movies sem gerð var í 6 Evrópulöndum20102011.

Tóbaksframleiðendur fjármagna framleiðslu margra bíómynda og borga þekktum
leikurum til að reykja vöruna þeirra og sýna fram á ákveðna ímynd.
Gott er að gera nemendur meðvitaða um hvernig markaðsöfl læða boðskapi sínum
með ýmsum leiðum til að safna nýjum reykingarmönnum í stað þeirra sem hætta
eða deyja af völdum reykinga.
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Myndi þetta
sjást í dag?
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Þú líka, Sveinki?
Til nemenda:
Hvað haldið þið að margir læknar væru í dag tilbúnir til að leika í
tóbaksauglýsingu?
Svar: Enginn!
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Er þetta málið til að heilla
stelpurnar?!
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Benda má á að þær óbeinu reykingar sem konan verður fyrir eru mjög
skaðlegar fyrir hana þar sem hún andar að sér öllum þeim eiturefnum úr
vindlinum.
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Félagsþrýstingur
Hvernig myndir þú lýsa félagsþrýstingi (þrýstingi frá
jafnöldrum)?
Hverjir eru kostirnir og hætturnar samfara félagsþrýstingi?
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Kennari / leiðbeinandi spyr nemendur um félagsþrýsting og skapar umræður
um áhrif þrýstings frá jafnöldrum (félagsþrýsting).
Félagsþrýstingur getur verið jákvæður en er oft neikvæður og fær einhvern til
að prufa eitthvað sem viðkomandi hefði kannski aldrei gert/ prufað. Við
síendurtekinn félagsþrýsting er viðkomandi svo kannski allt í einu orðinn
háður einhverju (t.d. tóbaki) án þess að hafa ætlað sér það.
Á næstu bls. (22b):
Hlutverkaleikur: Tilgangur er að æfa nemendur í að segja nei við tóbaki.
Lesin er klípusaga og nemendur vinna úr aðstæðum sem í henni eru.
Mikilvægt er að nemendur leiki ekki þann sem bjóði sígarettur og að ekki séu
notaðar alvöru sígarettur.
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Hlutverkaleikur: Tilgangur er að æfa nemendur í að segja nei við tóbaki. Lesin er
klípusaga og nemendur vinna úr aðstæðum sem í henni eru. Mikilvægt er að nemendur
leiki ekki þann sem bjóði sígarettur og að ekki séu notaðar alvöru sígarettur.
Saga 1:
Gunnar er að fara í partý með Silvíu (sem hann er smá skotinn í) en þetta er í fyrsta sinn
sem þau fara saman í partý. Á tröppunum fyrir utan húsið er Smári, mikill töffari. Smári
býður Silvíu sígarettu, sem hún þiggur, og snýr sér svo að Gunnari og býður honum.
Gunnar hefur aldrei reykt.
Hverju svarar hann?
Hvernig haldið þið að honum líði við það svar?
Hvernig bregðast Smári og Silvía við svari Gunnars?
Saga 2:
Svana býr úti á landi og er vinsæl stelpa. Henni gengur vel í skóla, lítur vel út og er góð í
fótbolta. Foreldrar hennar leyfa henni að fara með vinkonunum til Reykjavíkur á tónleika
og þær ætla að vera þar í 2 daga. Áður en þær leggja af stað stekkur Ása inn í sjoppu
og kaupir 2 pakka af sígarettum. Svana veltir fyrir sér af hverju Ása reyki því henni sjálfri
hefur aldrei fundist flott að reykja. Hún veit líka að foreldrar hennar og kærasti eru á móti
reykingum. Ása réttir henni sígarettu og segir að hún verði allavega að prófa.
Hvað gerist næst? Kláraðu söguna annað hvort með því að Svana þiggi eða afþakki
sígarettuna.
Af hverju þiggur/ afþakkar hún sígarettuna? Hvernig gerir hún það og hvað segir
hún?
Hvernig haldið þið að henni líði þegar hún þiggur/ afþakkar sígarettuna?
Gæti ákvörðun Svönu haft áhrif á framtíð hennar?
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S-v-ör: 3 skrefa aðferð
til að segja nei
• S - spyrðu spurninga svo þú vitir út í hvað þú ert að fara.
• V- veldu að segja nei ef það er rangt eða mundi valda þér
vandræðum og nefndu ástæðuna.
• ÖR- önnur ráð - hafðu aðra hugmynd til vara til að stinga upp á
í staðinn.
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Hvernig er hægt að bregðast við félagsþrýstingi?
Að bregðast við félagsþrýstingi á jákvæðan hátt af staðfestu:
Staðfesta: staðfastur einstaklingur heldur fast við rétt sinn og sannfæringu
án þess að troða á rétti annarra.
Staðfesta:
Mér finnst...
Ég held...
Hlustaðu á mig...
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Sagt er / satt er um tóbak

„Það reykja allir“...?
Reykingar 16 ára
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Langlíf mýta er að það reyki allir. Hið rétta er að þeim fækkar hratt sem
reykja.
Í 24 nemenda 10. bekk reykja tveir eða færri (árið 2010)
Rannsóknir og greining, við Háskólann í Reykjavík. Ungt fólk – 2010
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Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Reykingar eru góðar til þyngdarstjórnunar
Satt er:
Það eru til mun betri og heilsusamlegri leiðir til að stjórna
þyngdinni.
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Tóbaksiðnaðurinn hefur markvisst tengt reykingar við að halda sér grönnum
t.d. með því að nefna sígarettur „Slim“. Það er rétt að margir sem hætta
að reykja þyngjast enda láta þeir mat, oft ekki hollan, koma í stað
reykinga. Reykingamenn eiga líka erfiðara með að grenna sig aftur. Þeir
sem ekki byrja að reykja þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu.
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Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Reykingar skaða mig ekki fyrr en ég er
orðin/nn eldri
Satt er:
• Ef þú reykir núna skaða reykingar þig núna!
• Lungu starfa betur hjá unglingum sem reykja ekki.
Reykingar draga úr þroska lungna
• Þrek, þol og úthald er betra hjá þeim sem ekki reykja
• Unglingar ánetjast nikótíni fljótar en fullorðnir
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Hver sígaretta skaðar líkamann – ein sígaretta dregur úr súrefnismagni í
blóðinu sem gerir m.a. hjartanu erfiðara fyrir til að ná sama magni af súrefni
um líkamann.
Ungt fólk heldur að tóbaksneysla hafi engin áhrif á þau; það séu bara þeir
sem reykja í mörg ár sem verði fyrir skaðlegum áhrifum.
Ungt fólk ætlar ekki að reykja alla ævi, en áttar sig ekki á að það er meira en
bara að segja það að losna undan nikótínfíkn.

26

Sagt er / satt er um tóbak
Sagt er: Ég reyki bara í örfá ár og hætti svo, þannig
að það skiptir engu
Satt er:
• Mörgum tekst ekki að hætta þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir
• 80% fullorðinna reykingamanna á Íslandi segjast
myndu vilja hætta
• Það tekur líkamann tíma að laga skaðann sem
reykingar valda
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Fæstir unglingar sem reykja sjá sig sem reykingamenn í framtíðinni, t.d. sem
reykjandi foreldra.
Þeir ætla sér flestir að hætta, samanber að um 80% fullorðinna Íslendinga
sem reykja segjast myndu vilja hætta. Mikilvægt er að unglingar geri sér grein
fyrir að reykingar skaða líkamann til langs tíma og þó líkaminn fari fljótt að
laga skaðann eftir að hætt er að reykja þá tekur það langan tíma. Ungt fólk
heldur gjarnan að það geti hætt þegar það vill; það verði ekki háð tóbaki, en
því miður er ungt fólk viðkvæmara en fullorðnir fyrir fíkninni.
Ef nemendur eru byrjaðir að reykja er mikilvægt að hvetja þá til að hætta og
benda á ávinning af því.
Hvað lagast við að hætta:
20 mín: Púls og blóðþrýstingur í eðlilegt horf
8 klst.: Líkur á kransæðastíflu minnka
24 klst.: Lungun byrja að losa sig við slím
48 klst.: Nikótínið horfið úr líkamanum
72 klst.: Aukin orka
2-12 vikur: Aukið blóðflæði
3-9 mán. Lungnastafsemi eykst um 5-10%
5 ár: Líkur á kransæðastíflu ½ minni
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Hvað kosta reykingar?
Einstaklingur:
1 pakki af sígarettum = 920 kr.

Hvað er hægt að gera fyrir
það?

1 pakki á dag í mánuð = 27.600 kr.
1 pakki á dag á ári = 335.800 kr.
1 pakki á dag í 10 ár á 3% ársvöxtum
= 3.964.748 kr.
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Tilvalið er að láta nemendur reikna þetta. Verð á sígarettupökkum er
mismunandi og er þetta meðalverð.
Gott er að setja þetta í samhengi við þeirra neyslu s.s. Hvað eru það margar
Diesel gallabuxur, iPpod, MP3 spilarar, bíóferðir o.s.frv.? Önnur leið er að
setja svolítinn húmor í þetta og skoða hvað það eru margir Ópal-pakkar til að
losna við andremmuna, mörg pör af sokkum, o.fl. í þeim dúr.
Reykingar kosta þjóðfélagið mikið. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur
reiknað út að kostnaður ríkisins vegna reykinga er um 30 milljarðar á ári.
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Hvað geturðu notað peningana í
frekar en sígarettur?
1 pakki af sígarettum = 920 kr. = eitthvað gott að borða
3 pakkar á viku = 2.760 kr. = 2 sinnum í bíó
12 pakkar á mánuði = 11.040 kr. = skór eða föt
3 pakkar á viku í eitt ár = 143.520 kr. = utanlandsferð.
Dæmi: Helgarferð til London eða Kaupmannahafnar (fim. – mán.) með
gistingu: 64.000 kr. og 80.000 kr. í eyðslupeninga = 144.000 kr.

3 pakkar á viku í 20 ár á 3% ársvöxtum = 3.972.129 kr.
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Er það þess virði að reykja?
Hverju hefurðu ekki efni á þegar þú reykir?
Utanlandsferð - heimildir (mars 2011):
Lundúna-ferðin miðast við flug með Icelandair til London, u.þ.b. 45.000 kr.,
gistingu á Barkston Rooms við Earls Court, miðsvæðis í London (4 km. frá
miðbænum). Þar getur gistinóttin verið á verðbilinu 4200-4900 kr. á mann í 24 manna herbergi (seinnihluta maí).
Kaupmannahafnar-ferðin miðast við flug með Icelandair til
Kaupmannahafnar, u.þ.b. 38.000 kr., gistingu á Hostel Belægningen í
Avedørelejren (um 9 km. frá miðbænum) eða Hotel Saga, 2 stjörnu hóteli (12
mín. lestarfjarlægð frá miðbænum). Þar getur gistinóttin verið á verðbilinu
5000-6650 kr. á mann í 2-4 manna herbergi (seinnihluta maí).
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Hvað ef þú reykir meira?
Í hvað gætirðu annars notað þá peninga?
1 pakki af sígarettum = 920 kr. = eitthvað gott að borða
1 pakki á dag í viku = 6.440 kr. = 5 sinnum í bíó
1 pakki á dag í mánuð = 27.600 kr. = nýr jakki eða nýir skór
1 pakki á dag á ári = 335.435 kr. = flott utanlandsferð
Dæmi 1: flug fram og til baka frá Íslandi til Cairo í Egyptalandi, 4 vikur í arabískunámi og 5 vikur á gistiheimili með
loftkælingu og þráðlausu neti: u.þ.b. 240.000 kr. + 95.000 kr. í matarpeninga & eyðslufé = 335.000 kr.
Dæmi 2: Flug frá Íslandi til Singapúr, 15 daga ævintýraferð um Singapúr, Malasíu og Thaíland með virtu fyrirtæki,
flug heim frá Bangkok: u.þ.b. 290.000 + 45.000 í matarpeninga = 335.000 kr.

1 pakki á dag í 20 ár á 3% ársvöxtum = 9.284.321 kr. = glænýr Audi Q5 211 hestafla
jeppi og 1000 bensínlítrar, eða glænýr jepplingur, t.d. Honda CR-V eða SsangYong
Rexton II, og 12.500 bensínlítrar.
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Er það þess virði að reykja?
Hverju hefurðu ekki efni á þegar þú reykir?
Utanlandsferð - heimildir (okt. 2010):
Dæmi 1 miðast við skólann ILI í Cairo (www.arabicegypt.com) og flug frá
Íslandi í gegnum Amsterdam, London eða Kaupmannahöfn (sjá leitarvélina
www.dohop.com)
Dæmi 2 miðast við flug með Icelandair til London, flug með STA-travel
(www.statravel.co.uk) þaðan og til Singapúr, flug heim frá Bangkok með STAtravel, flug með Icelandair frá London til Íslands. 15 daga ævintýraferð með
Intrepid Travel (www.www.intrepidtravel.com)  Colours of Asia (
http://www.intrepidtravel.com/trips/MSN)
Verð bensínslítra í janúar 2011
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Svar háttsetts manns hjá tóbaksfyrirtæki þegar hann sat fyrir svörum hjá
bandarískri þingnefnd árið 1998. Eftir að hafa neitað vitneskju um skaðsemi
tóbaks var hann spurður hvers vegna hann reykti ekki sjálfur. Þetta var svar
hans.
(“In general none of the managers of RJ Reynolds Tobacco Company
smoked. I asked them why they aren’t smokers. I was really surprised. One
said: ‘We don’t smoke this shit, we only sell it.’ I smiled and he added: ‘We
reserve the right to smoke for the young, the poor, the black and the stupid.’ ”
— David Garlitz, former Winston promoter. )
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