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Ringstedforsøget Flemming Balvig Hent PDF I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående
projekt "Ringstedprojektet" vedrørende unges tobaksrygning, forbrug af alkohol, hashrygning, brug af andre
former for narkotika, vold og anden form for kriminalitet. De unges risikoadfærd sættes i forhold til livsstil,

livsbetingelser og levemåder.Det er første gang, der er gennemført et projekt i Danmark, der belyser
risikoadfærd i hele ungdomsperioden, lige fra barn til voksen (11-24 år)Det er første gang, et så bredt

spektrum af risikoadfærd og relationen mellem disse adfærdsformer belyses dybtgåendeDet er første gang, at
såvel kvantitative som kvalitative metoder er anvendt i den udstrækning, som tilfældet er: Over en treårig
periode har ungdommen i et typisk og repræsentativt dansk lokalsamfund - Ringsted kommune - udfyldt op
mod 7.000 spørgeskemaer; der er foretaget op mod 100 båndinterviews; 200 skoleelever har haft mulighed

for at komme direkte til orde i skoleinterviews; der er interviewet et stort antal myndighedspersoner,
dørvogtere, bartendere, skolelærere m.fl. - og der er foretaget mellem 700 og 900 timers deltagerobservation i

natte- og gadelivet, på værtshuse og diskoteker, til private fester mv.Projektets resultater stiller
spørgsmålstegn ved effektiviteten af oplysning og kampagner, som hidtil har været de mest anvendte måder at
forsøge at forebygge risikoadfærd på. Ringstedforsøget er et kontrolleret eksperiment, der blev gennemført

som en del af projektet, og som indeholder nye og lovende perspektiver for forebyggelsesarbejdet.
Omdrejningspunktet er sociale overdrivelser - det forhold, at unge søger at leve op til vildt overdrevne

forestillinger om andre unges rygning, tobaksforbrug, brug af narkotika osv. Ringstedforsøget viser, at det er
muligt at påvirke den slags overdrivelser, og ikke mindst, at det er muligt at mindske unges risikoadfærd. Til

den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757412030
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