
 

Forebyggelse 
 

Hvad siger videnskaben? 
Her giver vi dig fakta om, hvordan en rygeforebyggende indsats skal bygges op, så 
den ikke bare udskyder rygestart, men holder de unge røgfri hele livet. Den viden-
skabelige litteratur om forebyggelse af rygning gennem skolebaserede indsatser 
fortæller os, at der skal en bred indsats til, hvis man vil have succes med at holde 
unge røgfri. Det er nemlig kun de såkaldte ”multikomponente” indsatser, der viser en 
effekt.  

Individ, adfærd og omgivelser  
De indsatser, der virker, bygger på socialpsykologiske teorier om social indflydelse. 
Ifølge dem påvirker individ, adfærd og omgivelser hinanden. Skal vi påvirke de unges 
adfærd i forhold til rygning, må vi dels arbejde med de unges evne til at mestre situ-
ationer, hvor rygningen frister. Dels med de unges positive og negative forventnin-
ger til rygning, altså deres forestillinger om, hvad de opnår ved at ryge, og hvilke 
konsekvenser det har. Samtidig er det lige så vigtigt at inddrage omgivelserne i form 
af det sociale miljø, herunder venner, forældre og skole. 

Undervisning der forebygger 
Undervisning i emnet tobak er et vigtigt element i forebyggelse af rygning. Eleverne 
får viden om emnet. Denne viden giver de unge et grundlag for selv at tage stilling. 
Men man skal gøre det rigtigt, hvis det skal virke: 

 Undervisningen skal foregå over flere år 
 Eleverne arbejder mindst 5-8 lektioner om året med emnet tobak 
 Skolens lærere underviser eleverne i emnet rygning 
 
Indholdet i undervisningen skal bygge på teori om social indflydelse og indeholde 
følgende temaer: 

 Flertalsmisforståelser – unge tror ofte, at der er mange flere jævnaldrende, der 
ryger, end det er tilfældet. Derfor bliver rygning opfattet som det normale, og de 
unge er mere tilbøjelige til at ryge, fordi de vil passe ind. 

 Sundhedskonsekvenser – viden om kort- og langtidskonsekvenser ved rygning 
 Kompetencer til at modstå pres 
 Samfundsmæssige og sociale mekanismer ved rygning og tobak 

Forældre: Snak, åbenhed og regler 
Forældre til teenagere føler ofte, at de unge er ligeglade med, hvad de siger. Men 
det er ikke rigtigt, når det gælder rygning. Selv om den unge sidder med musik i hø-
retelefonerne på sit værelse og er sur, så har forældrenes holdning til tobak og egne 
rygevaner stor betydning.  

 Unge forventer, at deres forældre blander sig i deres rygning. 
 Hvis de unge forventer en negativ reaktion fra deres forældre, hvis de ryger, er 

der mindre risiko for, at de prøver det. 

 Der er større chance for, at de unge ikke begynder at ryge, hvis forældre taler 
med dem om deres og vennernes tanker om og erfaringer med tobak. 

 Hvis forældre gør deres hjem røgfrit og ikke lader egne cigaretter ligge fremme, 
er deres børn oftere ikke-rygere. 



 

Forældre, der selv ryger, tror ofte, at de ikke er troværdige, når de snakker om tobak 
med deres børn. Men rygende forældre kan også gå i dialog med deres barn om ryg-
ning. For eksempel ved at fortælle, at de har fortrudt, at de begyndte, og hvor svært 
det er at stoppe. Og de kan lade være med at ryge derhjemme, og når de er sammen 
med unge. 

Regler og rammer for rygning 
Regler for, hvor man må ryge, har stor betydning for, om unge begynder at ryge. Der 
er flere unge rygere, hvis rygereglerne er slappe og hvis kammerater, lærere, pæda-
goger og andre voksne ryger. Derfor bør det ikke kun være skolens matrikel, der er 
røgfri, men hele skolemiljøet. Det vil sige, at eleverne ikke må opleve rygning i skole-
tiden. Heller ikke uden for skolens område, hvor der ofte er elever og lærere, der står 
og ryger. 


