
Möte om tobaksfri skoltid 
Myrsjöskolan klass 9A2 och socialminister Lena Hallengren 

Våra frågor 

1. Vi har många kompisar som har provat e-cigaretter och många tror att 
”tobaksfritt” snus är ofarligt. Har du och Steffe planer på att ändra lagarna 
kring tobak och nikotin? 

2. Varför tror du att så många unga börjar röka och snusa? 

3. Nästa termin börjar vi gymnasiet. Vi har många kompisar som går gymnasiet 
nu som röker. Vi vill inte känna trycket att börja röka och snusa på våra nya 
skolor. Varför gör ni inte mer för att skydda oss i skolan? 

4. Alla vet att man inte får röka på skolgården, men om man vill röka kan man 
bara gå in i skogen bakom skolan. Vissa skolor har inte ens en skolgård. 
Varför finns det inte tillräcklig lagstiftning för att skoltiden ska vara tobaksfri? 

5. I Norge har rökning bland unga minskat till 0,4% sedan de införde en lag som 
tobaksfri skoltid 2014. Varför tar man inte inspiration från Norges lag om 
tobaksfri skoltid? 

6. Förra året fick vi besök av A Non Smoking Generation och de berättade för 
oss om tobakens globala konsekvenser; bland annat att tobaksodlare har 
värdelösa arbetsvillkor och att tobaken förstör klimatet, från att den odlas till 
att en fimp eller prilla slängs på marken. Vi tycker att alla elever ska få den 
här kunskapen. Skulle man kunna inkludera information om tobakens globala 
konsekvenser inom SO? 

7. Hur ska ni göra för att det ska bli svårare att få tag i snus och cigaretter? 

8. Alla här inne vet ett sätt att få tag i tobak om man skulle vilja. Vad är straffet 
för att langa eller sälja tobak till minderåriga? 

9. Varför är det inte förbjudet för barn under 18 att röka? 

Våra idéer 

- Ändra vart tobaken odlas och ändra förhållandet för tobaksodlarna. Inget barnarbete 
och bättre kontroll på de största tobaksföretagen 

- Skolan och lärarna ska informera eleverna mer om tobak och konsekvenserna 
- Vi tror på nikotin- och tobaksfri skoltid 
- Lärare ska ej röka och snusa på skoltid. Vi tycker inte heller att idrottslärare och 

tränare ska röka under skol och träningstid 
- Tobak borde skrivas in i läroplanen. Förbättra utbildning, sprid mer kunskap, gör 

undervisning obligatorisk 
- Höj priset på tobak. Cigaretter borde säljas enbart på liknande affärer som 

Systembolaget. Gör det svårare att få tag i nikotin, genom att höja böter för att köpa 
ut


