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2.1 Del vandene 
Kort om øvelsen 
Mange unge overvurderer antallet af rygere. Det kalder man ”flertalsmisforståelser”  
– man tror, at alle de andre ryger. I øvelsen skal eleverne gætte på spørgsmål om 
unges rygevaner, og mange vil sandsynligvis gætte på et tal, der er for højt. Øvelsen 
er god til oplæg for større grupper, fordi den inddrager deltagerne, hvilket styrker 
deres forståelse af budskabet. 

Det skal du bruge 
De spørgsmål, du vil stille deltagerne. 
Skriv eventuelt spørgsmål og svar på tavlen eller på slides, så deltagerne kan se dem. 

Sådan gør du 
Som en del af et større oplæg kan du stille et eller flere af spørgsmålene nedenfor. 
Bed eleverne om at dele sig i lokalet, alt efter hvad de tror, er rigtigt. Find gerne selv 
på flere spørgsmål, der er relevante for dit oplæg. 
 
1. Hvor mange 15-årige i Danmark, tror I, ryger hver dag? Alle, der tror det er under 

15 procent, stiller sig i venstre side af lokalet. Alle, der tror det er over 15 procent, 
stiller sig i højre side af lokalet. 

Svar: 5 procent 

2. Hvor mange 15-årige i Danmark, tror I, ryger regelmæssigt (mindst én gang om 
måneden)? Alle, der tror det er under 25 procent, stiller sig i venstre side af 
lokalet. Alle, der tror det er over 25 procent, stiller sig i højre side af lokalet. 
Svar: 18 procent 

3. Hvor mange penge tror I det koster at ryge 15 cigaretter om dagen i et år? De, der 
tror, det er under 10.000 kr., stiller sig i venstre side af lokalet. De, der tror, det er 
over 10.000, stiller sig i højre side af lokalet. 
Svar: cirka 11.500 kroner 

 
Efterfølgende kan du bruge elevernes svar som udgangspunkt for at fortælle om 
flertalsmisforståelser. Når eleverne har været oppe og stå og bruge kroppen aktivt, 
har de større fokus og lytter bedre. Det er vigtigt at trække flertalsmisforståelsen 
skarpt op, uanset hvordan eleverne har svaret. Fortæl dem om vores tendens til at 
opbygge falske forestillinger om andre, og at vi derfor kan få en falsk forestilling om, 
hvad der er det normale. Man vil gerne være som de andre og passe ind, og hvis man 
tror, at de fleste ryger, er man mere tilbøjelige til selv at begynde at ryge, 
 
 

 

Klassetrin 
7.-9. kl+ 

Varighed 
10 minutter som 
en del af et 
længere oplæg 
 

Formidlingssituation 
Oplæg 

Emne 
Rygning 


