
Unge og rygning 

Hvad skal vi være OBS på!! 

 



Vaner 
Følelser 

Kaptajn i eget liv 
 

Tag små bidder 
 
  
 
 
 

 



Fokusgruppeinterview 

• unge på erhvervsuddannelse 

• Interviewet i sig selv gav refleksion hos de 
unge … 









Ungeprofil 2014 
• 23 % af de unge ryger dagligt, dette er en stigning på 2 % i forhold til for to 

år siden. 36 % af rygerne er storrygere. 

 

• Samlet set er der 43 % af de unge der ryger af og til. 

 

• Der er stor variation på tværs af uddannelsesinstitutionerne i antallet af 
rygere. Fra 15 % på gymnasierne til 51 % på produktionsskolerne.  

 

• Der er 4 % flere mænd end kvinder der ryger dagligt.   

 

• 62 % af rygerne begynder inden de er fyldt 16 år, det er 3 % færre end for 
to år siden.  

 

• 61 % af rygerne vil gerne stoppe. Flertallet heraf vil gerne have hjælp af 
egen læge eller via rygestop på skolen.  

 





Hvilken form for hjælp kunne du tænke dig til at holde op med at ryge? - Her 
kan du markere flere 

  



Hvorfor ryger de unge? 

Fire forskellige typer af årsager til at de unge ryger; det kan være pga. direkte eller indirekte 

gruppepres, de bruger tobakken som medicin for fx at dulme nerverne, som en del af deres 

socialisering, noget de hygger sig med og nyder sammen med venner. Til sidst så er der en stor 

del af de unge der får lyst til at ryge når de har drukket alkohol.    



Forløb med de unge 

 Formål: 
 

o At skabe motivation og gruppefølelse som de unge kan bruge undervejs i et eventuelt rygestop. 

 
o At skabe individuel og fælles refleksion hos de unge over, hvorfor de ryger, hvad bruger de rygning til, og kan 

det være på en anden måde? 

 
 Metode: 
        Vi fokuserede på vaner og rygning som en vane. Eleverne skulle kunne profitere af copingstrategier,      
        mindfulness og viden om egen eller andres rygning. 
 
       Vi lagde op til at programmet kun skulle være for rygere, men tilpassede   
        programmet til også at gælde for ikke-rygere.  
 
  
  
  



 
Rygeindsats på Kalundborgegnens Produktionsskole 

 



Kommende indsats på EUC 

• Program på 6 – 8 uger er under udarbejdelse 
• Rekruttering af unge rygere 

– Skal de ”prikkes” eller selv melde sig evt. ved hjælp af 
event om rygning 

–  Fokusgruppeinterview 2 x 6-7 elever. 
– Intro som gruppe 
– Forløb i gruppen med input om vanskelige følelser 

som håndteres med rygning, vaner, tænder, hud, 
kondition og økonomi 

– Afsluttes med individuelle mål, som følges op ved at 
de unge skriver på et postkort, som vi sender til dem 
efter 2-3 måneder. 

 



Spørgekort 



Spørgeskema 



Gruppedrøftelse 

• Er I / ”rygestop” rådgivere og kommunerne bundet op på nogle kriterier, 
der ikke modsvarer den virkelighed de/I møder i mødet med de unge? 

 

• Er der brug for nytænkning, hvor ikke bruger begreber som ’rygestop’, men 
måske snarere kigger på hvordan man kan arbejde med unges livsstil?  

 

• Hvad skal succeskriterierne være, når vi arbejde med forebyggelse af 
rygning hos unge? 

 

• Hvordan kan vi som rådgivere/konsulenter/koordinatorer understøtte at 
ledelserne på ungdomsuddannelserne tager et større ansvar og ser på 
hvilken kultur, de har på skolerne? 

 


