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SSP Horsens forebyggelsesinitiativ: ”ALLE DE ANDRE GØR DET IKKE!” om unges 

flertalsmisforståelser tilhører helt afgjort kategorien VIGTIG VIDEN. 

Den aktuelle indsats omfatter forebyggende oplæg, plakater i overbygningsklasser, på toiletter og 

på infoskærme på skolerne, lokale opfølgningsmøder om Ungeprofilundersøgelsens resultater 

med skoleledelse og ssp-lærere, info til lærere og klubmedarbejdere, info til forældre mm. 

SSP/Street Team har høj fokus på unges flertalsmisforståelser i forebyggelsesøjemed. Men der er 

ingen tvivl om, at vi kan opnå en endnu større effekt ved i størst muligt omfang også at involvere 

de unge selv, forældre, lærere og klubmedarbejdere i indsatsen – derfor laver vi denne pjece  

Social Pejling, Sociale overdrivelser og Flertalsmisforståelser: 

Mennesker har et fundamentalt behov for at høre til i fællesskaber. Behovet er så dybt, at man 

ofte er parate til at opgive holdninger, meninger og værdier for at tilpasse sig en gruppenorm.  

Især børn og unge har behov for at føle sig anerkendt og ønsket i den nære gruppe. I den 

sammenhæng pejler de efter andre børn og unge. De gør sig forestillinger om, hvordan andre 

tænker, mener og handler og forestiller sig ofte, at de andre udøver mere risikoadfærd end de 

faktisk gør. Her er der tale om sociale overdrivelser. Flertalsmisforståelser opstår, når børn og 

unge tror, at det er de fleste af dem, de sammenligner sig med, der mener eller gør bestemte ting, 

mens det i virkeligheden er de færreste. 

Det de tror om andre danner grundlag for den adfærd, børn og unge selv vælger. Deres adfærd er 

derfor ofte mere risikoorienteret end det, de andre faktisk står for. Og ofte også mere end de selv 

bryder sig om. 

Forebyggelse af risikoadfærd: 

Når børn og unge mere eller mindre bevidst tilsidesætter viden og værdier i forsøget på at være 

som de andre, betyder det, at rene oplysningskampagner og skræmmekampagner ikke har den 

store effekt. I stedet skal de unge gøres opmærksomme på, at deres forestillinger IKKE stemmer 

overens med virkeligheden og gives et mere realistisk billede af deres venners faktiske adfærd. 

Dette vil i højere grad give dem grundlag for, og mod til, at vælge handlinger ud fra egen 

overbevisning, meninger og værdier samt medføre mindre grad af risikoadfærd i gruppen som 

helhed og hos den enkelte. Dette er den primære grundtanke bag arbejde med social pejling, der 

således både forebygger risikoadfærd og klæder unge bedre på til at kunne tage stilling til eget liv. 

Hvorfor er det VIGTIG VIDEN for forældre m.fl. ? 

Alene det faktum, at man afdækker for de unge, at der er stor forskel på, hvad de tror og hvad 

der er rigtigt, har i sig selv en præventiv effekt. Samtidig er det en stor lettelse både for børn og 

forældre at få afdækket, at alle de her risikoadfærdstyper ikke er så udbredte, som de tror. 

DERFOR er det vigtigt at være opmærksom på og rette egne og andres flertalsmisforståelser. 

For at klæde forældre m.fl. bedst muligt på til dette har vi på de følgende sider samlet dels nogle 

eksempler på FAKTA om unge på hhv. 7., 8., og 9. klassetrin (fra Ungeprofilen 2020/21), som 

sandsynligvis også vil overraske dig positivt – DE UNGE ER NEMLIG LANGT BEDRE END DERES 

RYGTE! dels nogle idéer/forslag til, hvad du som forælder kan gøre i praksis  



FAKTA/VIGTIG VIDEN om unge fra Horsens Kommune fra Ungeprofilen 2020/21                                              

Generelt: De unge er langt bedre end deres rygte og meget bedre end tidligere generationer!  

Kriminalitet: Generelt mange flere lovlydige (ca. 30-40 % fald de seneste 10 år uanset 

kriminalitetstype) og færre end tidligere har været i kontakt med politi pga. egne ulovligheder  

Alkohol: Unges alkoholforbrug er stærkt faldende. I 2009 drak 33% i 7.-9. kl. ALDRIG alkohol i 

2020/21 drikker 68% ALDRIG eller har kun smagt 1-2 gange. De unge begynder senere, drikker 

mindre og sjældnere, færre har været fulde og flere synes ikke det er ok at jævnaldrende drikker.  

NB! 4 ud af 5 unge drikker IKKE, hvis forældrene siger NEJ! DERFOR vigtigt med Forældreaftaler!! 

Rygning: Unges rygning styrtdykker. Antal unge rygere blev halveret fra 2009 til 2012 og IGEN 

halveret fra 2012 -2017. I 2020/21 ryger kun ~0% på 7., 2% i 8. og 2% i 9. kl. i Horsens dagligt! 

Enkelte unge på 8. og 9. bruger snus/tyggetobak dagligt (færre end cigaretrygerne).  

Hash/stoffer: 7.-9. klasses hashrygning er mere end halveret (9% i 2009 til 4% i 2020/21, som har 

prøvet at ryge hash) og næsten ingen har prøvet andre stoffer (0 - 2% afhængig af type). 

7. klasse: 8. klasse: 
~100% ryger IKKE dagligt 
93% har ALDRIG prøvet at ryge 
99,9% bruger IKKE snus/tyggetobak dagligt 
97% har IKKE været fulde seneste måned 
91,4% har ALDRIG være fulde 
95% har IKKE stjålet varer i en butik 
99% deler IKKE nøgenfotos af andre uden 
samtykke 
97,2% har IKKE haft seksuel debut (2017) 
96% har IKKE været i kontakt med politiet pga 
noget ulovligt de selv har gjort 

99,2% ryger IKKE dagligt 
85% har ALDRIG prøvet at ryge 
99% bruger IKKE snus/tyggetobak dagligt 
89% har IKKE været fulde seneste måned 
79,1% har ALDRIG være fulde 
93% har IKKE stjålet varer i en butik 
99% deler IKKE nøgenfotos af andre uden 
samtykke 
93,8% har IKKE haft seksuel debut (2017) 
94% har IKKE været i kontakt med politiet pga 
noget ulovligt de selv har gjort 

9. klasse: Generelt 7.-9. klasse ialt:  
98% ryger IKKE dagligt 
80% har ALDRIG prøvet at ryge 
98,1% bruger IKKE snus/tyggetobak dagligt 
63,5% har IKKE været fulde seneste måned 
95% har IKKE stjålet varer i en butik 
99% deler Ikke nøgenfotos af andre uden 
samtykke 
96,2% har IKKE været i kontakt med politiet 
pga noget ulovligt de selv har gjort 
81% har IKKE haft seksuel debut (2017) 

99% ryger IKKE dagligt 
99% bruger IKKE snus/tyggetobak dagligt 
84,4% har IKKE været fulde seneste måned 
73,6% har ALDRIG været fulde 
81% drikker IKKE, når forældre siger NEJ(2012) 
96% har ALDRIG røget hash  
99% har IKKE røget hash seneste måned 
99% deler IKKE nøgenfotos af andre uden 
samtykke. 
91,5% har IKKE haft seksuel debut (2017) 

Ovenstående data stammer fra den samlede Ungeprofilundersøgelse for Horsens 2020/21.      

(35612 danske unge fra 7.-9. klasse heriblandt godt 2600 unge fra Horsens deltog i undersøgelsen) 

Hver enkelt deltagende skole har fået en skolerapport, hvor besvarelser fra egen skole er 

sammenholdt med kommune- og landsgennemsnit. Kontakt evt. din egen skoleleder/SSP-lærer, 

såfremt du har brug for oplysninger fra din egen skole. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere viden eller for at snakke 

med nogen fra SSP/Street Team. Se kontaktoplysninger på forsiden af pjecen. 



Hvad bør du vide, og hvad kan du som forælder gøre? 

 Alle de andre må heller ikke!!!, men dels tror mange unge at andre unge må mere end de i 

virkeligheden må, dels bruges det bevidst til at presse jer som forældre. Det er derfor vigtigt, at I 

som forældre er bevidste om/ved, at alle andre unge ikke må så meget, som det kan lyde til. 

Du er netop IKKE er en dårlig forælder, hvis du har en holdning til hvad dit barn må og ikke må, 

men mange forældre er forståeligt nok bange for at deres eget barn bliver holdt udenfor 

fællesskabet, hvis man som forælder ikke giver efter for pres a la alle de andre må… osv. Denne 

bekymring er som regel helt unødvendig, da alle de andre oftest HELLER ikke må i virkeligheden. 

 Er du som forælder i tvivl, så snak med de andre forældre om, hvad deres barn må og ikke må 

(som regel viser det sig, at de andre heller ikke må, men at de overfor kammeraterne blot lader 

som om, at de må – og ved at afklare dette, kan du være med til at lette presset på både den unge 

- og på jer som forældre).   

Snak om sociale overdrivelser: 

Hvis dit barn eller andre unge giver udtryk for overdrevne forestillinger om hjemkomsttid, 

sengetid, lommepenge, pligter eller risikoadfærd som fx: rygning, alkoholvaner, debutalder eller 

kriminalitet, kort sagt når du hører unge sige: ”det gør alle da”, ”det er da helt normalt”, når de 

praler overdrevent eller giver udtryk for urealistiske opfattelser af virkeligheden – så nøjes ikke 

med at ”ryste på hovedet” og ”trække på smilebåndet”. Tag i stedet en god snak om, hvorfor den 

unge tror det forholder sig sådan og prøv at hjælpe dem til et mere realistisk billede uden at blive 

alt for ”bedrevidende/nedladende”, så du taler for døve øren - det gør en stor forskel at du på den 

måde er med til at korrigere sociale overdrivelser. 

Forældrenetværk/forældreaftaler: 

Et godt forældresamarbejde/-netværk er en meget vigtig beskyttelsesfaktor for børn og unge. 

Brug hinanden som forældre, snak sammen om jeres holdninger og lav gerne forældreaftaler. 

Forældreaftaler er en velegnet måde at strukturere fælles holdninger på og bør laves INDEN 

problemerne evt. opstår/bliver aktuelle, da det er meget nemmere at blive enige i ”fredstid”. 

Forældreaftaler er med til, at man så vidt muligt er enige om nogle af de ”fælles spilleregler” for 

ens børn og unge og samtidig kender hinandens holdninger og dermed bedre VED, hvad andre 

børn og unge MÅ og IKKE MÅ i virkeligheden. Lad jer ikke bremse af, at enkelte forældre måske 

ikke deltager aktivt i udarbejdelse af aftalerne – aftalerne er stadig værdifulde for flertallet af 

forældrene og jeres børn. Street Team/SSP kan hjælpe med forældremødeoplæg på 7. årgang. 

Rammer, Retning og Relation som forebyggelse af risikoadfærd: 

Unge er værdisøgende og prøver at pejle sig ind på, hvordan de kan begynde at lege voksne. I den 

forbindelse har de brug for rammer (hvad jeg må og ikke må), retning (I er selv rollemodeller og de 

unge spejler sig i jer på godt og ondt) og relationer (vær engageret og interesseret i dit barn, og 

hold fast i forældrerollen - selv om det kan være hyggeligt og fristende at glide over i et mere 

venne-/venindeagtigt forhold i teeenageårene)…. og  

Gør det klart for jeres unge, at de grundlæggende godt kan risikere, at det er jer der bestemmer 

til sidst! Det skaber ro, tydelige rammer og giver mulighed for udvikling og robusthed. 


