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Forord 
Denne rapport præsenterer erfaringer og resultater fra AarhusEksperimentet. Den giver indblik i 

mulighederne for at forebygge risikoadfærd og fremme trivsel ved brug af social pejling og social 

kapital blandt børn og unge. 

 

Med støtte fra TrygFonden er AarhusEksperimentet et 2-årigt projekt i Hasle Skoles og 

Møllevangskolens distrikt i den vestlige del af Aarhus. Projektet tager udgangspunkt i resultaterne 

fra Ringstedforsøget, hvor elever, der blev konfronteret med deres overdrevne forestillinger om bl.a. 

rygning, havde en signifikant nedgang i risikoadfærd generelt. Herudover har projektet fokus på at 

fremme trivsel via indsatser indenfor konflikthåndtering, teambuilding og hjælperelationer. 

 

AarhusEksperimentet er et samarbejde mellem Magistraterne Børn og Unge samt Sociale Forhold 

og Beskæftigelse og gennemførtes på tre klassetrin i perioden januar 2009 til januar 2011. 

Projektets start lå på 4.-6. klassetrin og sluttede med de samme børn på 6.-8. klassetrin - to år efter.  

 

Tak til alle børn, forældre, lærere, pædagoger, socialarbejdere og UU-vejledere tilknyttet Hasle 

Skole, Møllevangskolen og Fritidscenter 2. Jeres praktiske erfaringer og evaluering har været et 

vigtigt bidrag til denne rapport.  

 

På projektgruppens vegne, 

 

 

 

Aarhus, august 2011 

Lise Jönsson 

Projektkoordinator og Antropolog 

SSP, Pædagogik og Integration 

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 
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Resumé 
Gennem to år har lærere, pædagoger og socialarbejdere arbejdet sammen om at forebygge 

risikoadfærd og fremme trivsel blandt tre årgange. Arbejdet er sket med udgangspunkt i social 

pejling og med fokus på at styrke den sociale kapital gennem teambuilding, hjælperelationer og 

konflikthåndtering. 

 

AarhusEksperimentet er fulgt af Professor Flemming Balvig og Lektor Lars Holmberg fra 

Københavns Universitet samt på tæt hold gennem antropologiske undersøgelser. Resultaterne viser, 

at der på flere områder er sket en udvikling gennem projektet. For det første, er der på forsøgs-

skolerne sket en signifikant nedgang indenfor rygning, alkohol, vold og straffelovskriminalitet i 

forhold til kontrolskolerne. For det andet, er der sket en udvikling i den oplevede trivsel blandt 

målgruppen. Både børn, unge og fagprofessionelle taler om større tryghed, forståelse og fællesskab 

på baggrund af aktiviteterne og initiativerne i projektet. 

 

Således bekræfter AarhusEksperimentet de opsigtsvækkende resultater vedrørende social pejling fra 

Ringstedforsøget (2005), idet arbejdet med sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser medfører 

en signifikant nedgang i risikoadfærd. Samtidigt viser projektet også uoverensstemmelse mellem de 

oplevede og de statistiske resultater, idet den oplevede trivsel ikke kan spores i den kvantitative 

måling. Dette hænger sandsynligvis sammen med organiseringen af AarhusEksperimentet i 

drypvise forløb. Således er det konklusionen, at det er nødvendigt med gentagende og 

længerevarende forløb for at bibeholde styrkelsen af den sociale kapital.  

 

. 
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1. Indledning 
 

 

”Der hvor Social Pejling [AarhusEksperimentet] det startede, der havde vi sådan rigtig 
mange problemer og konflikter i vores klasse, hvor alle var sure på hinanden, og man 
kunne ikke stole på nogen. Nu sådan lidt efter [1,5 år], der er vi alle sammen sådan 
meget mere sammen, og vi kan godt stole på hinanden, og vi har det meget bedre. Så jeg 
tror faktisk, at Social Pejling det er et rigtigt godt projekt… …det sådan åbnede vores 
øjne for det, der rent faktisk skete, og så fik vi mere forståelse for hinanden, og så var vi 
mere og mere sammen.”  

Ayse,1 5. klasse 
 

Ayse er én af de omkring 250 børn og unge på to skoler i Aarhus, som gennem to år var en del af 

AarhusEksperimentet. Hun taler her om, hvordan klassen gik fra en problem- og konfliktfyldt 

klasse til en klasse med forståelse og fællesskab under projektet. Netop dette har været 

omdrejningspunkt i AarhusEksperimentet, nemlig at styrke den sociale kapital og mindske 

misforståelser børn og unge imellem.  

 

Denne rapport vil give indblik i såvel de oplevede som de statistiske resultater af 

AarhusEksperimentet. Den vil således evaluere i forhold til projektets mål og succeskriterier og 

redegøre for erfaringer i et tværmargistralt projekt med både børn, unge, forældre, lærere, 

pædagoger, socialarbejdere, UU-vejledere samt projektgruppe og –ledelse. 

  

1.1 Social pejling og social kapital 

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

parate til at opgive holdninger, meninger og værdier for at tilpasse os en gruppenorm. Som også 

antydes i det indledende citat, har især børn og unge behov for at føle sig anerkendt og ønsket i den 

nære gruppe. I den mission 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 risikoadfærd2 (ryger, 

drikker alkohol, har tidligere seksuel debut m.v.), 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 

                                                 
1 Alle navne er anonymiseret i denne rapport. Navne vil fremadrettet blive angivet efterfulgt af en parentes med 
klassetrin. F.eks. Ayse (5) betyder Ayse fra 5. klasse. Der skelnes ikke mellem skoledistrikt. 
2 Risikoadfærd er ”…adfærd, der indebærer en ikke ubetydelig risiko for, at man skader sig selv og/eller andre” (Balvig, 
Holmberg og Sørensen 2005: 22) 
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sammenligner sig med, der mener eller gør bestemte ting, mens det i virkeligheden er de færreste. 

Disse forestillinger danner grundlag for den adfærd, børn og unge selv giver sig ud i. Denne adfærd 

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

bryder sig om. 

 

AarhusEksperimentet er et forsøg med sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, også kendt 

som social pejling. Herudover er det et forsøg med social kapital med fokus på teambuilding, 

hjælperelationer og konflikthåndtering. Tesen er, at jo større social kapital, dvs. jo mere f.eks. en 

klasse eller gruppe hjælper hinanden og stoler på hinanden, desto mere realistisk kendskab har 

klassen eller gruppen til kammeraters forestillinger og forventninger (Balvig 2006: 108). Hermed er 

der ikke i samme grad overdrevne forestillinger om kammeraters risikoadfærd og i mindre grad 

noget negativt at skulle leve op til.  

 

AarhusEksperimentet har således fokus på, at børn og unge skal vokse op og være trygge og glade 

og udvikle sig til robuste, kreative og kompetente medborgere. Dette ligger i tråd med Aarhus 

Kommunes Børne- og Unge-politik - og det brede gruppefokus klassificerer samtidigt 

AarhusEksperimentet som en såkaldt grøn indsats i henhold til SSPs forebyggelsestrekant: 

 

 
Figur 1: SSPs forebyggelsestrekant 
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I SSPs forebyggelsestrekant er den grønne indsats en generel forebyggende og trivselsfremmende 

indsats, som har fokus på at minimere risikofaktorer og aktivere beskyttende faktorer såsom trivsel, 

robusthed og venskaber. Jo flere beskyttende faktorer, jo mindre risiko for mistrivsel og 

risikoadfærd. I AarhusEksperimentet er der fokus på at inkludere alle børn i indsatsen, hvorfor den 

grønne indsats også favner de udsatte børn og unge på gult og rødt niveau.3  

 

1.2 Projektoversigt 

AarhusEksperimentet forløb i perioden januar 2009 til januar 2011. Første del af perioden vægtede 

social pejling, mens social kapital blev introduceret i august 2009. Nedenstående tidslinje illustrerer 

de initiativer og aktiviteter, der har fundet sted blandt aktørerne, og som vil blive behandlet i denne 

rapport.  

 

 

 

Som det ses, var der i alt fem interventionsforløb med fokus på hhv. social pejling, hjælperelationer, 

konflikthåndtering og to gange teambuilding. Disse forløb foregik over fire sammenhængende 

lektioner og var spredt over hele perioden. Det vil sige, at identiske forløb blev udført i alle klasser - 

dog tilpasset klassetrin og den enkelte børnegruppe.  

 

                                                 
3 AarhusEksperimentet har fokus på det brede forebyggende perspektiv. Det betyder, at børn og unge på gult og rødt 
niveau favnes i den grønne indsats, men at der er behov for en mere yderliggående indsats, såfremt alle gule og røde 
børns behov skal imødekommes.  

Forår 2009  
- Interventionsforløb 

  Social Pejling  
- Netquiz 
- Postkortkampagne 

Efterår 2009  
- Konflikthåndteringskursus 
         for fagprofessionelle 
- Interventionsforløb 

  Teambuildingsforløb UNO 
- Hjælperelationer (opkval. af 
          fagprofessionelle) 

Forår 2010 
- Årgangsforældremøder 
- Interventionsforløb 
          Hjælperelationer 
- Interventionsforløb 

  Teambuilding Klub 
- Klikkers i den enkelte klasse 

Efterår 2010 
- Hjælperelationer (opkval. af 
           fagprofessionelle) 
- Interventionsforløb 

 Konflikthåndtering 
-      Klikkers og UU 

Figur 2: Oversigt over projektaktiviteter 



 12

Derudover var der kursusforløb for de fagprofessionelle, nemlig et konflikthåndteringskursus samt 

to opkvalificeringsforløb i forhold til hjælperelationer. Forældrene indgik i forhold til 

hjælperelationer/konflikthåndtering på årgangsforældremøde. I relation til social pejling var der, 

udover interventionsforløbet, forskellige understøttende aktiviteter, herunder netquiz, 

postkortkampagne og brug af klikkers.  

 

1.3 Mål og succeskriterier 

AarhusEksperimentet har til formål at forebygge risikoadfærd og fremme trivsel. Mål og 

succeskriterier lyder som følger: 

 

Mål: 

 At gøre område 24 et tryggere sted at være 

 At styrke børnenes evne til at løse konflikter og dermed undgå vold som løsning på 

uoverensstemmelser 

 At forebygge kriminalitet og risikoadfærd 

 At styrke inklusion, tillidsfulde, respektfulde omgangsformer, såvel blandt børn og unge 

som blandt de voksne, professionelle og forældre, i engagerede fællesskaber 

 At styrke grundlaget for læring og trivsel 

 

Succeskriterier: 

 Skolefravær er reduceret målbart i forhold til august 2008 blandt børnene i målgruppen 

 Kriminalitet er reduceret målbart i antal og omfang i forhold til august 2008 blandt børnene i 

målgruppen 

 Foranstaltninger er reduceret målbart i forhold til august 2008 blandt børnene i målgruppen 

 Forældretilfredshed er øget i Brugertilfredshedsundersøgelsen 

 Trivsel blandt børnene i målgruppen er øget i Kvalitetsrapporten  

 Mobning er blevet mindre udbredt i Kvalitetsrapporten 

 

                                                 
4 Område 2 var i projektperioden ét af 10 områder i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Området er beliggende i den 
vestlige del af Aarhus. Skolerne og klubberne frekventeres af børn og unge med meget forskellige socioøkonomiske 
vilkår.  
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1.4 Evaluering 

Projektet har evalueret løbende. Professor Flemming Balvig og Lektor Lars Holmberg fra Det 

Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, har været tilknyttet AarhusEksperimentet og foretaget 

kvantitative målinger både før, under og efter projektet. Til sammenligning er identiske målinger 

foretaget på to kontrolskoler, som socioøkonomisk ligner de to forsøgsskoler. Herudover trækkes 

der på kvantitative data fra Kvalitetsrapporter og LIS. 

 

Projektet er endvidere fulgt kvalitativt, idet der er foretaget etnografiske observationer under alle 

forløb på skolerne og i klubberne samt udført interviews og fokusgruppeinterviews med børn, 

forældre og de fagprofessionelle.5 Der er ligeledes indsamlet data ved hjælp af spørgeskemaer og 

halvårlige indikationer på trivsel. Der foreligger således såvel kvantitative som kvalitative data, 

hvilke denne rapport bygger på.    

 

1.5 Denne rapport 

De følgende fire afsnit er formuleret på baggrund af kvalitative data, og der lægges ud med et blik 

på hhv. social pejling og social kapital. Her vil interventionsforløbene i klasserne samt de 

supplerende initiativer og aktiviteter blive fremlagt og diskuteret i forhold til hvilke erfaringer, der 

kan bruges i et fremadrettet perspektiv. Udviklingspotentialer vil også blive diskuteret. Herefter 

sættes fokus på forældresamarbejde samt de forvaltningsmæssige og organisatoriske rammer. Der 

vil blive redegjort for de kvantitative resultater i det efterfølgende afsnit, hvorefter der konkluderes 

på baggrund af projektet. Slutteligt følger et afsnit om de tiltag og produkter, som allerede nu bærer 

AarhusEksperimentet videre. 

 

Der henvises i øvrigt til AarhusEksperimentets Inspirationskatalog for en komplet guide til de 

konkrete øvelser og som inspiration til arbejdet med social pejling og social kapital. 

                                                 
5 Interviews og fokusgruppeinterviews er foretaget under fuld anonymitet. I forbindelse med interviews af børn og unge 
er der, for at opnå en så ærlig bedømmelse af projektet som muligt, benyttet en projektmedarbejder (antropolog), som 
de interviewede ikke kendte i forvejen.  
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2. Social Pejling 

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

som andre, har oplysningskampagner ikke den store effekt. I stedet skal de gøres opmærksomme på, 

at deres forestillinger ikke altid stemmer overens med virkeligheden og arbejde med at få et mere 

realistisk billede af deres kammerater. Dette vil i højere grad give børn og unge grundlag for, og 

mod til, at vælge handlinger ud fra egen overbevisning, meninger og værdier - og resultere i mindre 

grad af risikoadfærd i gruppen som helhed og hos den enkelte. Dette er den primære grundtanke bag 

arbejdet med social pejling, der således kan bruges til at forebygge risikoadfærd. 

 

I AarhusEksperimentet indgik flere forskellige aktiviteter i arbejdet med social pejling. Dette afsnit 

vil redegøre for disse og konkludere på, hvad der kan tages med fremadrettet, og hvilke 

udviklingspotentialer der findes i forhold til forebyggelse af risikoadfærd og fremme af trivsel.  

 

2.1 Forløb i klasserne 

Alle klasser i AarhusEksperimentet gennemgik tilnærmelsesvist identiske forløb med udgangspunkt 

i social pejling. Forløbene lå i starten af projektperioden, dvs. forår 2009 (jf. figur 2, s. 7), og tog 

udgangspunkt i erfaringer fra Ringstedforsøget (se Balvig, Holmberg og Sørensen 2005).  

 

Forud for forløbene havde klasserne udfyldt et spørgeskema vedr. rygning. Her svarede eleverne 

blandt andet på, hvor ofte de røg og på, hvor mange af deres klassekammerater og andre unge, de 

troede røg. Svarene blev brugt til at vise, at deres forestillinger ikke stemte overens med 

virkeligheden. For eksempel troede flere af 5. klasserne, at halvdelen af eleverne på 9. klassetrin i 

kommunen var daglige rygere. Faktum er, at det er hver tiende (data fra 2009). 

 

Med udgangspunkt i overdrivelserne fra spørgeskemaundersøgelsen, blev der afholdt forløb i 

klasserne i et samarbejde mellem konsulenter fra SSP og skolernes lærere. Her byttede lærerne 

skoler i et forsøg på, for det første, at få eleverne til at tale mere åbent om deres klasse og de 

forestillinger og tanker, de gør sig, og, for det andet, at implementere metoden i lærergruppen. 

Eleverne blev præsenteret for resultaterne fra spørgeskemaet og blev overraskede over, hvor meget 

de tog fejl. Herefter blev de inddelt i grupper, hvor de diskuterede, hvorfor de tror noget om andre, 

som ikke passer. Grupperne præsenterede deres forskellige forklaringer, og de bedste blev valgt ud i 
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fællesskab. Derefter gik de igen i grupperne og diskuterede, hvordan de i fremtiden kunne undgå at 

tro noget om andre, som ikke passer. Herefter var eleverne fælles om at udarbejde forslag til at 

undgå flertalsmisforståelser i klassen. Disse dannede grundlag for en kontrakt, som eleverne 

efterfølgende underskrev, og som blev hængt op i klassen. 

 

Som afslutning på forløbet fik klasserne mulighed for at deltage i en tegnekonkurrence. Her skulle 

de illustrere et udsagn fra kontrakten. Formålet var at slå budskaberne fra kontrakten bedre fast og 

give lærerne en oplagt mulighed for at arbejde videre med elevernes ønsker til klassens trivsel. I 

forbindelse med det efterfølgende års skolestart blev der lanceret en plakat med nogle af elevernes 

tegninger og udsagn. Vinderne fik mulighed for at vælge en fælles social aktivitet, der kunne samle 

klassen. Nogle valgte at bruge præmien som tilskud til en lejrtur; andre var en tur i biografen. 

 

2.2 Netquiz 

I samarbejde med det virtuelle klubhus Cyberhus6 blev der lanceret hhv. en quiz og en test, hvor 

børn og unge kan teste deres viden om, hvordan jævnaldrende opfører sig (www.cyberhus.dk/quiz). 

Denne blev introduceret som et supplement til forløbene i klasserne og understregede social 

pejlings-tankegangen overfor målgruppen ved brug af forestillinger omkring indtagelse af frugt og 

grønt, sodavand samt i forhold til fysisk aktivitet osv.  

 

Sitet er landsdækkende, og i perioden frem til juli 2011 var der 1763 besøgende til quizzen og 1581 

til testen. 

 

2.3 Postkortkampagnen ”Vidste du…?” 

Midt i projektet blev der lanceret en postkortkampagne – der i lighed med netquizzen blev skabt i 

samarbejde med Cyberhus. Der blev trykt fire forskellige postkort, som alle understregede nogle 

positive udsagn hentet fra den kvantitative undersøgelse. 

                                                 
6 Cyberhus er et online klubhus med rådgivning for børn og unge: www.cyberhus.dk 
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Postkortenes tekst var:  

 

 Vidste du… at 78% synes det er godt at gå i skole?  
 
 Vidste du… …at 81% mener, at man skal stoppe det, hvis man ser nogen blive mobbet – 

ligegyldigt om det er én man kan lide eller ej? 
 
 Vidste du… …at 80% mener, at der er stærkt, hvis man selv kan indrømme det, når man har 

gjort noget dumt? 
 
 Vidste du… …at 65% indenfor det sidste år har blandet sig i en konflikt for at hjælpe den 

svage? 
 

 

Formålet var at eksplicitere nogle af de positive ting, som børnene og de unge også stod for, og som 

de derfor kunne pejle efter. Postkortene blev delt ud i klasserne og til de fagprofessionelle i 

projektet. Umiddelbart syntes postkortene ikke at have den store ”wow effekt” blandt eleverne, men 

budskaberne var alligevel at spore: 

 

Mustafa (5): ”Jeg har også tænkt meget på den der ”Vidste du, at 77 % synes det er 
godt at gå i skole?” fordi jeg er også begyndt at vågne tidligere og være mere frisk, og 
når jeg så tænker hey, der er så mange, der gider at gå i skole, så dem vil jeg også være 
en af.” 

 

Illustration 1: Postkortkampagne 
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Som Mustafa her giver udtryk for, så var der børn og unge, som tog udsagnene til sig og som 

pejlede efter dem.  

  

Herudover blev der trykt små visitkort, som reklamerede for den netbaserede quiz og test (se 2.2). 

Disse var især møntet på Østjyllands 5. klasses projekt7 for også at udbrede mulighederne ved 

quizzen og testen her. 

  

2.4 Klikkers i den enkelte klasse 

Klikkers er et afstemningsapparat kendt fra “Hvem vil være millionær?” Det bruges, når publikum 

spørges til råds. I social pejlingssammenhæng kan apparatet bruges til at sammenstille forestillinger 

med virkelighed, idet afstemninger foretages og projicere op på lærred. I AarhusEksperimentet fik 

alle klasser tilbud om et klikkersshow. To klasser tog imod tilbuddet og blev udfordret på deres 

forestillinger om hinandens holdninger til lektielæsning, seksuel debut og til venskab – flere steder 

med stor overraskelse: 

 

Fatma (6): ”…da vi lavede de der Klikkersshows, så er der jo [normalt] mange der 
siger, at de hader skolen, og vi kan ikke lide at gå i skole – men så fandt vi ud af, at der 
faktisk er rigtig mange, der godt kan lide at gå i skole. Der var faktisk… jeg tror faktisk 
ikke der var nogen, der ikke kunne lide at gå i skole.”  
 
Diana (6): ”Ja. Også hvor mange der egentlig er, der gerne vil hjælpe dem, der bliver 
mobbet, ja og … … hvor mange som er imod det og sådan noget. ” 

 

 

Som ovenstående viser, blev eleverne i de to klasser overraskede over, hvor mange der var positive 

over for skolen, og hvor mange der gerne ville hjælpe én, der bliver mobbet. Klikkerne var gode til 

at få de sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i den enkelte klasse på banen.8  

 

                                                 
7 Social Pejling, 5. klasse, var i projektperioden et initiativ i Østjyllands Politikreds. Her fik 5. klasser mulighed for at 
deltage i et 4 timers interventionsforløb med udgangspunkt i social pejling som i Ringstedforsøget og i 
AarhusEksperimentet. Projektet overgår pr. 1. januar 2012 til drift og bliver obligatorisk i alle 5. klasser i Østjyllands 
Politikreds. 
8 Forløbene illustrerede i stor grad kun mekanismen ved sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Det var 
klasselærerens opgave at følge op på svarene. 
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2.5 Klikkers og UU 

Sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) blev der gjort forsøg med brug af 

klikkers i forbindelse med 8. klasses uddannelsesvalg. Her blev 8. klasse udfordret på deres 

forestillinger om kammeraternes uddannelsesvalg for derigennem at stimulere dem til i højere grad 

at træffe selvstændige og kvalificerede valg. Det viste sig, at eleverne havde tydelige sociale 

overdrivelser og flertalsmisforståelser: 

 

UU-vejleder: ”Hvilket sted vælger de helt sikkert en gymnasial uddannelse? Hasle eller 
Elise Smith?” 
Elev: ”Elise Smith - fordi de alle sammen er kloge dernede, det har jeg hørt.” 
Elev: ”Det koster penge at være der, så man gør mere ud af sin skole.” 
Elev: ”Fordi på Hasle, der er også nogen, der laver ballade, det må man ikke på en 
privatskole.” 

 

 

Som eksemplet viser, så havde 8. klasserne på Møllevangskolen en forståelse af, at det var de fleste 

på Elise Smith skolen, som valgte en gymnasial uddannelse. Da UU-vejlederen bagefter afslørede, 

at intensionen om at komme på gymnasiet faktisk var størst på Hasle Skole, var de fleste meget 

overraskede og undrede sig over denne fejlvurdering (se rapporten Social Pejling og 

Uddannelsesvalg 2011). Det var også de fleste i klasserne, der troede, at klassekammeraterne 

mente, at en gymnasial uddannelse var den bedste. Her viste det sig, at mange mente, at en 

gymnasial og en erhvervsuddannelse var lige gode. Hermed blev der således i klasserne diskuteret, 

hvorfor de forstillede sig, at de andre mente, at en gymnasial uddannelse var det bedste, og en 

diskussion af hvorfor en erhvervsuddannelse kunne være lige så god. Disse diskussioner med 

eleverne betød, ifølge UU-vejlederne, at eleverne i højere grad kunne træffe mere kvalificerede og 

selvstændige valg uafhængige af deres kammeraters. I kraft af bedre indsigt i elevernes viden og 

ikke mindst manglen på samme om uddannelserne og mulighederne efter folkeskolen blev klikkers 

og social pejling set som en effektiv form for gruppevejledning, hvor budskabet omkring 

introkurser og uddannelse kunne blive formidlet. Samtidigt talte UU-vejlederne om en bedre 

relation til eleverne: 

  

”Jeg har mærket en respons fra eleverne. Jeg har efterfølgende været inde hos eleverne. 
Deres hej…[navn] …og glade ansigter. Jeg har fået et stempel, der hedder godkendt. Og 
det har været utroligt dejligt at mærke. Vi er ikke kommet ind som 
informationsmedarbejdere. Vi tager deres svar alvorligt, vi lytter til dem.” 
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”Nu her en halvanden måneds tid efter, så kender jeg dem bedre. De går ud og ind [af 
kontoret] og spørger mere ind til uddannelserne. Det plejer de [8. klasserne generelt] 
også at gøre, men først efter introduktionskurserne. Nu er det sket allerede ved juletid. 
De begynder at erkende nogle ting tidligere.” 

  

 

Denne ”goodwill” i forhold til eleverne vægtede vejlederne meget højt, og de så det som en måde at 

nå hurtigt og nemt ind til eleverne – en måde at bane vejen for et tillidsfuldt forhold til den enkelte 

elev. Således var det vejledernes fornemmelse, at eleverne nu i højere grad betroede dem ting, 

såsom usikkerheden ved at skulle af sted alene på introkursus, hvor det tidligere først var efter 

introkurserne, at denne tættere relation var opbygget. En relation der baner vejen for en mere 

kvalificeret vejledning og stillingtagen til studievalg. 

 

Forsøgene syntes også at være en øjenåbner for lærerne. Nogle var meget optaget af at notere ned, 

når elevernes svar kom bag på dem. En enkelt lærer måtte f.eks. sande at langt flere elever end 

forventet regnede med at komme på gymnasiet (Social Pejling og Uddannelsesvalg 2011). 

 

2.6 Outcome, Social Pejling 

Social pejling havde opsummeret indflydelse på følgende områder: 

 

 

Figur 3: Outcome, Social Pejling 
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2.7 Udviklingspotentialer 

Forløbene i klasserne forløb forholdsvist planmæssigt. De fire timer blev overværet af 

klasselæreren, som undervejs havde mulighed for at notere ned, så der kunne opsamles værdifuld 

information om netop denne børnegruppe. Flere lærere var skeptiske overfor interventionsforløbet 

og havde svært ved at se relevansen, idet det bl.a. italesatte en problematik (rygning), som endnu 

ikke var en del af elevernes verden. Således var det også meget få, der i starten aktivt brugte 

begreberne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.  

 

Gennem den toårige projektperiode skete der dog en betydelig udvikling på netop dette område.9 

Blandt eleverne kom en indsigt i, hvorfor de tror noget om andre, som ikke passer, men også i at de 

tror noget om hinanden. Her et eksempel fra en 6. klasse: 

 

Eleverne sidder fordybet i deres arbejde med spørgsmålet om, hvorfor vi tror noget om 
andre, som ikke passer. I en af grupperne løfter Danny hovedet og siger til gruppen: 
Danny: ”Det er medierne, der gør det – også f.eks. med ghettoer.” 
Sofie: ”Det passer jo ’os.” 
Danny: ”Nej, altså når man nu bor der, så er det ik’ så’en.” 
Sofie kigger lidt skeptisk, men kommenterer ikke samtalen yderligere. 

 

 

Som eksemplet illustrerer, reflekterede eleverne over deres egne og andres sociale overdrivelser og 

flertalsmisforståelser.10 Danny relaterer sin egen virkelighed til problematikken omkring hans 

boligområde, ”ghettoen,” og gennemskuer, at medierne fremstiller hans virkelighed ganske 

anderledes end hans egne oplevelser. Sofie relaterer ligeledes sine oplevelser med ”ghettoen” til 

Dannys og stiller sig derfor tvivlende. Hun er muligvis, som Danny argumenterer for, til dels styret 

af mediernes fremstilling og får derfor noget at tænke over i kraft af klassekammeratens udsagn; alt 

er måske ikke, som hun går og tror.  

 

I en 5. klasse argumenterede en dreng: ”Vi kender ikke de andre klasser. Vi kender vores egen og så 

tror vi, at andre er lige sådan.” I 4. klasse delagtiggjorde en dreng klassen i en fjernsynsudsendelse: 

                                                 
9 Flere af socialarbejderne i projektet havde før AarhusEksperimentet arbejdet med social pejling. Derfor var 
begreberne ikke fremmede for dem, og flere brugte allerede sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser aktivt i deres 
arbejde. 
10 Der var stor forskel på elevernes abstraktionsniveau i 4., 5. og 6. klasse. Interventionsforløbene fungerede bedst i 5. 
klasse. Her kunne eleverne begribe socialpejlingsmekanismen, og havde ingen modstand mod autoriteter/voksne, som 
kan være kendetegnende for puberteten. 
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”Jeg har set det i fjernsynet. Der var f.eks. en fin mand, som lagde sig ned, og lod som om han var 

ved at dø. Så kom en masse mennesker for at hjælpe. Så var der én, som havde klædt sig ud som 

hjemløs, og så var der ingen som hjalp.” Denne erkendelse af, at det ikke er alt vi går og tror om 

andre, som passer, er netop det afgørende i social pejling, og generelt indså eleverne mekanismen 

og fik a-ha oplevelser gennem forløbet og over tid gennem projektet. 

 

Også lærere, pædagoger og socialarbejdere var i slutningen enige om, at begreberne var noget, der 

blev brugt og tænkt ind i forskellige sammenhænge: 

 

Lærer: ”Vi har snakket en del om flertalsmisforståelser. Jeg synes selv børnene er 
begyndt at sige ”Det er ikke sikkert, det er rigtigt” – Hvor de selv begynder at stille 
spørgsmål til tingene og siger: ”Det kan også godt være, at det bare er noget, jeg tror,” 
hvor det er gået op for dem, at de tog fejl i starten.”  

 

Socialarbejder: ”I min forståelse, så har jeg en grundforståelse af begrebet 
’flertalsmisforståelser,‘ så det indgår som en del af min pædagogiske indsats… …Den 
kommer frem, ikke hver dag, men den kommer frem, hvor det kan give mening. Og det 
gør den i lige så høj grad i samtale med forældre, som jeg oplever, kan have en 
forestilling om, at deres barn er meget specielt fordi deres barn gør sådan og sådan, 
hvor vi kan sige, at vores erfaring er at vi i virkeligheden ser det som misforståelser 
modsat at barnet enten er meget speciel eller barnet er overhovedet ikke specielt. 
Begrebet ’flertalsmisforståelser’ kan være med til at lave en korrektion på hvordan 
virkeligheden ser ud.”  

 

 

Sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser blev således over tid begreber, der i relevante 

sammenhænge blev inddraget i arbejdet med børn og unge og i samarbejdet mellem de 

fagprofessionelle. Set i bakspejlet, kunne en tydeligere introduktion til begreberne have båret frugt 

tidligere i projektet. Dette ville også i højere grad have stimuleret samarbejdet mellem de 

fagprofessionelle fra start, idet flere i slutningen af projektet gav udtryk for: ”Det har været godt at 

have en fælles sag.” 

 

Hvor tidsaspektet var en styrke i for hold til brug af begreberne, så var længden på projektet en 

ulempe i andre sammenhænge. Nogle klasser skiftede klasselærer og lærerteam undervejs i 

projektet, hvilket betød, at klassens arbejde med kontrakten i flere tilfælde gik tabt. Ligeledes var 

det tydeligt, at de nye lærere manglede de tætte erfaringer med sociale overdrivelser og 
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flertalsmisforståelser og således havde svært ved at gå ind i det praktiske arbejde med social 

pejling.11  

 

2.8 Opsummering og hovedkonklusioner   

Dette kapitel har vist, hvorledes social pejling, dvs. sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, 

har været en del af AarhusEksperimentet. Det er blevet illustreret, hvordan børn og unge har 

gennemgået interventionsforløb, har quizzet på nettet, brugt klikkers og været del af en 

postkortkampagne.  

 

I en vurdering af dette i forhold til at forebygge risikoadfærd og fremme trivsel, er der konklusioner 

i relation til børn og unge og i relation til udviklingspotentialer. 

 

I forhold til børn og unge, synes der at være følgende: 

 

 Refleksion – børn og unge er blevet mere sundt kritiske og tror i højere grad ikke på alt hvad 

de hører 

 Selvstædighed – børn og unge tør i højere grad tage selvstændige valg ud fra egne 

præferencer 

 Pejling efter det positive – børn og unge er mere bevidste om kammeraters positive 

indstilling 

 Fælles sprog og samarbejde – børn og unge samt de fagprofessionelle har fået et fælles 

sprog, og der er styrket samarbejde mellem de fagprofessionelle 

 

Samtidigt blev der påpeget følgende udviklingspotentialer: 

 

 Tydeligere introduktion til begreberne fra start, så såvel begreber som samarbejde mellem 

de fagprofessionelle havde været ideelt fra begyndelsen 

 Bedre overgang mellem lærerskifte, så erfaringer ikke går tabt. 

                                                 
11 Der blev ved hvert nyt skoleår afholdt et opkvalificeringsforløb, hvor nye klasselærere blev introduceret til arbejdet i 
AarhusEksperimentet. Dette gav indsigt i teorierne bag projektet og introducerede til klassens arbejde. 
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3. Social kapital 
For at forstærke den risikoadfærdsforebyggende og trivselsfremmende effekt, kombineres arbejdet 

med social pejling med fokus på social kapital.  

 

AarhusEksperimentet tager udgangspunk i, at social kapital er en egenskab ved klassen/gruppen og 

som indbefatter at: 

 

• Mange er indbyrdes venner 

• Klassen/gruppen kan lide at være sammen 

• Klassen/gruppen hjælper hinanden 

• Klassen/gruppen stoler på hinanden 

(Balvig 2006: 108) 

 

3.1 Introduktion til begrebet 

De fleste fagprofessionelle kendte på forskellige plan til social kapital, i og med tankerne er 

grundlæggende for det meste pædagogiske arbejde. I forbindelse med børn og unge blev begrebet 

introduceret i interventionsforløbene vedrørende social pejling. Introduktionen foregik ved, at social 

blev skrevet på tavlen. Eleverne blev herefter bedt om at give bud på betydningen. Alle klasser 

havde en fornemmelse af begrebet, og der blev således sporet ind på fællesskab, eller som en pige i 

6. klasse udtrykte det: ”Det betyder, at man er sammen med nogen… …at man er tit sammen med 

venner.” Herefter kom kapital på tavlen. Dette begreb havde de mindre klasser besvær med, men i 

de større klasser blev tankerne hurtigt kredset ind på noget med penge. Ved en sammenkobling af 

de to begreber, kom klasserne ind på begrebet venskabsbank. Instruktørerne tydeliggjorde herefter 

begrebet ved at tale om, hvordan der kan sættes ind i en bank, hvordan der kan investeres, og 

hvordan der kan komme renter, og hvorledes der ved et godt kammeratskab i klassen kommer plus 

på bogen.  

 

I AarhusEksperimentet er formålet at øge børn og unges sociale kapital gennem tre fokuspunkter, 

nemlig teambuilding, hjælperelationer og konflikthåndtering. Disse tre punkter gennemgås i det 

nedenstående, hvor der vil ske en redegørelse for projektets aktiviteter og initiativer. Resultaterne, 

der gøres rede for i denne sektion, er bygget på de fagprofessionelle og børn og unges oplevede 
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effekt af AarhusEksperimentet – og skal ses som det, de giver udtryk for gennem observationer og 

interviews. 

 

3.2 Teambuilding 

I AarhusEksperimentet blev der lavet to teambuildingsforløb (jf. figur 2, s. 7). Begge forløb var 

bygget op omkring Howard Gardners syv intelligenser12 med en række forskellige aktiviteter. Det 

var således muligt for alle børn og unge at komme på banen, da det krævede forskellige talenter at 

gennemføre udfordringerne. Ideen var, at deltagerne fik øjnene op for, at der er brug for alle former 

for evner.  

 

Det første forløb blev afviklet af UNO Friluftscenter.13 Her blev klasserne delt i to med 

klasselæreren som observatør – og klubpædagoger og socialarbejdere som instruktører sammen 

med de professionelle fra UNO. Det andet forløb var arrangeret af klubberne. Her indgik 

klasselæreren ligeledes som observatør, mens det hovedsageligt var klubpædagoger som 

instruerede.  

 

Forløbene varede 4 lektioner og foregik på hhv. skolens sportsplads og i klubben. I UNOforløbet 

var to klasser til stede pr. dag, opdelt i 4 hold, som konkurrerede om point ud fra samarbejdsevner, 

mens klubberne havde årgangsdelte hold, dvs. flere elever ad gangen.  

 

Aktiviteterne var bl.a.: 

 

 Spindelvæv – alle elever skal i fællesskab løfte hinanden igennem et konstrueret spindelvæv 

 Labyrinten – alle elever skal i fællesskab komme igennem en tegnet labyrint uden at tale 

sammen 

 Krokodillegraven – alle elever skal i fællesskab komme fra én side af sportspladsen til en 

anden ved hjælp af mælkekasser og brædder 

 

                                                 
12 Howard Gardner argumenterer, at vi alle har flere forskellige intelligenser. Han arbejder konkret med: den rumligt-
visuelle intelligens, den kropslige, den personlige, den sociale, den logisk-matematiske, den musikalske og den 
sprogligt-verbale intelligens.  
13 UNO Friluftscenter arrangerer diverse oplevelser, udfordringer og lege for børn og unge i det fri. Centeret er en del af 
Børn og Unge, Pædagogik og Integration. 
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Under forløbene og i efterfølgende samtaler med børn og unge, viste der sig fire gennemgående 

mønstre i forhold til forøgelse af den sociale kapital: 

 

 Tydeliggørelse af styrker 

 Samarbejde på tværs 

 Anerkendelse og respekt 

 Sammenhold.  

 

3.2.1 Tydeliggørelse af styrker 

I og med at aktiviteterne i teambuildingsforløbene favnede Howard Gardners syv intelligenser, var 

det forskellige børn og unge, der dominerede på de forskellige poster. Dette betød, at langt de fleste 

børn og unge havde oplevelsen af, at de selv bidrog med noget, og at deres kammerater var 

involverede:  

 

Illustration 2: Teambuilding 
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7. klasse sidder i grupper. De har netop afsluttet den fysiske del af 
teambuildingsforløbet. De kigger på de gule post-its, som de har skrevet efter hver 
øvelse. Her har de formuleret nogle af de ting, som de har lagt mærke til under forløbet. 
Instruktøren beder dem om at komme med eksempler på noget, gruppen var god til. Der 
lyder flere rosende ord fra gruppen: 
 ”En var god til at ta’ råd til sig.” 
 ”En var god til at vise ting, når ikke alle havde forstået.” 
 ”En var god til at hjælpe.” 
 ”En var god til ikke at glemme, at alle er til stede.” 

 

 

Som ovenstående eksempel viser, bidrog teambuildingsforløbene til en tydeliggørelse af styrker. 

Her taler 7. klasse om, hvad de forskellige i gruppen var gode til. Denne gruppe satte ikke navn på 

de enkelte elever, men i andre grupper var der en tydelig angivelse og direkte påskønnelse af de 

andres styrker og bidrag til, at gruppen kunne løse den pågældende opgave. Nogle børn og unge 

talte om, at de havde opdaget nye sider ved deres kammerater, noget som de fagprofessionelle også 

lagde mærke til: 

 

Lærer: ”Det var også tydeligt, at eleverne så hinanden i et nyt lys. Én sagde: ”Han 
lavede ikke ballade, han gjorde noget andet.” 

 

 

Lærerne var i det hele taget meget optagede af at observere. Således talte flere lærere om, at 

forløbene bekræftede nogle af de anelser, de havde omkring hierarki i klassen; for eksempel at 

meget svage børn blev fastholdt i en underkuende position. Samtidigt blev flere dog også udfordret 

på deres egne forestillinger: 

 

Lærer: ”Det var skægt at se eleverne i en anden rolle. Jeg havde en idé om nogle af 
eleverne og måtte bytte rundt. Det var meget overraskende. Der var en tavs dreng, som 
hjalp meget, men til dagligt tror han ikke, at han kan. Det er glimrende at blive revet ud 
af sine fordomme.” 

 

 

I det hele taget fremhæver såvel børn og unge som de fagprofessionelle på forskellig vis, hvordan 

teambuildingsforløbene tydeliggjorde styrker, og hvordan dette havde afsmittende effekt på 

samarbejdet i grupperne. 
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3.2.2 Samarbejde på tværs 

Det var evident, at børn og unge gennem tydeliggørelse af styrker i højere grad havde mulighed for 

at samarbejde på tværs. Især samarbejdet på tværs af køn blev fremhævet med stor entusiasme:   

 

Vilhelm (6): ”…der med det hvor vi skulle smøre sandwicher sammen, der gik det også 
helt fint med piger og drenge – det synes jeg i hvert fald. Det gjorde det i hvert fald inde 
i min gruppe. Ja, det gik rigtig, rigtig godt der med at blive blandet. Der var ikke rigtig 
nogen problemer. Vi havde det sjovt.” 

 

Interviewer: ”Det var sjovt. Hvorfor var det sjovt?” 
Fie (6): ”Fordi det var en anderledes undervisning.” 
Maja (6): ”Vi var alle sammen sammen – piger og drenge.” 
Fie (6): ”Ja, der var brug for alles hjælp til at løse opgaverne.”  

 

 

Som Vilhelm, Fie og Maja giver udtryk for her, var teambuildingsforløbene præget af, at drenge og 

piger arbejdede sammen. Det var altså en mulighed for at lave nye samarbejdsrelationer, som de 

ikke gjorde brug af til dagligt, og som fik en legitim ramme i denne sammenhæng, i og med 

øvelserne ikke kunne løses uden samarbejde på tværs. Men det var ikke kun samarbejde på tværs af 

køn, som blev fremhævet. Det var også samarbejde med andre kammerater end de sædvanlige: 

 

Tine (5): ”Det handler om, at man skal arbejde sammen med én, man ikke kender. Og 
man skal være god ved hinanden, og se om man kan hjælpe nogle vidt forskellige. Og 
nogen fra ens egen klasse – også selv om det er en dreng.”  
Sara (5): ”Altså det handler jo sådan set om at være sådan et hold – et team. Og også 
bare prøve på at hjælpe hinanden så meget som muligt…” 

 

Clara (6): ”Jeg synes, at vi blev knyttet meget mere sammen, hvis man kan sige det på 
den måde.” 
Markus (6): ”Måske at lære en anden person at kende lidt på en eller anden måde.” 
Ferhat (6): ”Ja, måske én man ikke rigtig har snakket med før.” 

 

 

Her tales der om relationer med nogen man normalt ikke samarbejder med, og om hvordan de 

derigennem lærer de andre bedre at kende. Clara taler specifikt om, at klassen er blevet knyttet mere 

sammen - en sammenknytning som det nedenstående vil vise også skete på baggrund af 

anerkendelse og respekt. 
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3.2.3 Anerkendelse og respekt 

Samarbejdet i teambuildingsforløbene gav anledning til, at børn og unge reflekterede over, hvordan 

de agerede i gruppesammenhænge:  

 

Anne (6): ”Jeg syntes, at jeg lærte en hel masse ved det. Når man samarbejder skal man 
passe på med, hvad man siger, og at det hurtig kan virke som om, man selv vil lave 
opgaverne. Man skal virkelig være enige om tingene. Og at det er vigtigt, at alle er med 
på det.” 
Henry (6): ”Ja. Også hvis du kommer til at sige ”Ej se nu, nu tabte vi på grund af dig, 
så lige huske på, at nej det skal jeg ik’ sige.” 
Anne (6): ”Nej, for det gør nok bare personen ked af det, og så gider personen ikke 
arbejde sammen med mig næste gang.” 

 

Fenja (6): Der var også nogen foran [i krokodillegraven]. Jeg prøvede også på et 
tidspunkt at være foran, men jeg tabte hele tiden den der snor, man skulle bruge til at…” 
Interviewer:  ”Og så byttede I plads til én  der kunne eller hvad?” 
Fenja (6): ”Ja, men altså jeg syntes, det var meget godt, for det var ikke kun min skyld 
heller. Altså jeg fik ikke rigtig nogen skyldfølelse – på en eller anden mærkelig måde.” 
Kalle (6):  ”Jeg kan også huske, at der var nogen, der tog hinanden over skuldrene for 
at de bedre kunne holde balancen eller sådan, så man ikke så nemt væltede, og sådan 
holdt sammen.” 

 

 

Som der tales om her, medførte fokus på sprog og omgangstone en atmosfære, hvor de til dagligt 

mindre dominerende børn og unge også følte anerkendelse og respekt. Dette blev også observeret af 

de fagprofessionelle:  

 

Lærer: ”Jeg har også set potentialer. F.eks. var der nogle, der er stærke, selv om de ikke 
bruger sprog; man ser hans styrke. Han dirigerer på sin stille måde. De stille eksistenser 
skal vi have fokuseret på.” 

 

 

Som læreren forklarer, var det i nogle øvelser de stille børn, som kom på banen. I det hele taget tog 

grupperne kollektivt ansvar for at løse opgaverne, hvilket også er afspejlet i den måde hvorpå, der 

blev talt om sammenhold. 

 



 30

3.2.4 Sammenhold 

Teambuildingsforløbene var tilpas udfordrende til, at børn og unge omtalte dem som sjove. Flere 

talte også om, hvordan de havde stimuleret sammenholdet i klassen: 

 

Laura (7): ”Det er meget sjovt at lave sådan nogle ting… ..vi kan godt lide, når der er 
sådan nogle andre dage eller sådan, hvor vi laver nogle øvelser sammen. Og man kan 
også mærke, at vi havde haft de her ting. Ikke sådan i lange perioder, men folk var 
måske blevet lidt bedre venner efter vi havde lavet de der samarbejdsting. Sådan især 
efter den der dag, hvor vi var udenfor… …det var lige som om, at hele klassen blandet 
var blevet meget bedre venner. Også i de der grupper og sådan noget – havde fået et 
meget bedre sammenhold sådan.” 

 

 

Som Laura, var de fleste børn og unge enige om, at teambuildingsforløbene havde været gode for 

sammenholdet i den enkelte klasse. Samtidigt påpegede flere også, at effekten af 

teambuildingsforløbene var aftagende over tid: 

 

Lærer: ”Det var en dejlig dag, hvor alle hyggede sig og havde det sjovt sammen. Jeg 
tror ikke, at sådan en dag kan stå alene, men det har selvfølgelig haft en effekt på, at 
klassen havde en god fælles oplevelse sammen, som styrker sammenholdet og trivslen.” 

 

Pædagog: ”I tiden lige efter var der en god stemning i klubben… …mange nye unge 
[fik] kendskab til klubben igennem teambuildingsforløbet, og [det] har haft en positiv 
effekt i forhold til medlemstallet og også på hvilke typer børn, der kommer her. Efter 
teambuildingsforløbet er det en mere blandet flok af unge, der bruger klubben.” 

 

 

Der var således opmærksomhed på, at teambuildingsforløbenes effekt var størst umiddelbart lige 

efter. Det var her både børn og unge samt de fagprofessionelle oplevede, at der skete en forøgelse af 

den sociale kapital.  
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3.2.5 Outcome, Teambuilding 

Teambuilding havde opsummeret indflydelse på følgende områder: 

 

 

 

 

3.2.6 Udviklingspotentialer 

I det ovenstående ses, hvordan teambuildingsforløbene skabte en oplevet forbedring af den sociale 

kapital, nemlig ved en tydeliggørelse af hinandens styrker, samarbejde på tværs af køn og 

etablerede grupper, anerkendelse og respekt og etablering af sammenhold. Selvom alle børn og 

unge taler positivt om forløbene, skal det dog påpeges, at der var forskel på, hvor meget de enkelte 

klasser fik ud af forløbene. Forløbene med UNO var tilrettelagt således, at to lærere tilknyttet 

klassen fungerede som observatører. På den ene af skolerne mødte der dog kun én lærer op med 

hver klasse. Det betød, at en socialarbejder trådte ind som observatør på den halvdel af klassen, som 

ikke var med klasselæreren. Socialarbejderne kendte kun få af eleverne på skolen, hvorfor det for de 

fleste elever var en fremmed, der fulgte dem rundt på posterne. Der var ingen tvivl om, at de klasser 

som havde deres klasselærer eller en anden lærer fra teamet som observatør fungerede bedst. Der 

var en anden ro på disse hold, og samtidigt fik læreren indsigt i nogle mønstre og roller i klassen, 

som måske ikke var åbenlyse på forhånd.  

 

Figur 4: Outcome, Teambuilding 
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De to teambuildingsforløb med hhv. UNO Friluftscenter og med klubberne bar også præg af 

signifikante forskelle. UNO Friluftscenter er et professionelt foretagende, som specialiserer sig i 

netop teambuilding. Derfor var disse forløb præget af en tydelig agenda med klart definerede roller 

til alle. Klubberne derimod måtte indpasse planlægningen af forløbene i deres daglige arbejde. 

Således var der nogle aktiviteter, som børn og unge ikke helt kunne se pointen med i forhold til 

teambuilding, og nogle som ikke appellerede til dem, fordi de allerede kendte øvelsen fra 

UNOforløbet. Ligeledes opstod der flere gange rolleforvirringer i og med det ikke var blevet 

defineret hvilke regler som gjaldt i klubben. Var det klassens regler eller klubbens? Lærerne var 

forbavsede over klubbernes noget mere løse struktur, mens pædagogerne var forundrede over, 

hvorfor flere lærere ikke af sig selv blev en del af teambuildingsforløbene. Helt konkret opstod der i 

den ene klub uenighed om, om eleverne måtte købe drikkevarer i klubben. Selvom 

teambuildingsforløbene i klubben blev vurderet mindre positivt end UNOforløbene af såvel børn, 

unge og fagprofessionelle, så syntes de at bane vejen for et bedre samarbejde mellem skole og klub. 

En klasselærer fik for eksempel arrangeret, at den kommende sommerfest med forældre kunne 

foregå i klubben for derigennem at tiltrække flere forældre fra netop det kvarter.  

 

Set i bakspejlet, ville teambuildingsforløbene således have fungeret bedre, hvis krav og roller i 

højere grad var ekspliciteret på forhånd. Ligeledes kunne den gode stemning, den sociale kapital, i 

højere grad have været vedligeholdt, hvis antallet af teambuildingsforløb havde været intensiveret.  

 

3.3 Hjælperelationer 

Forundersøgelsen i januar 2009 viste, at der blandt børn og unge i projektet lå uudnyttede 

potentialer i forhold til at stimulere den social kapital via hjælperelationer. Faktisk viste 

undersøgelsen, at kun 1/3 mente, at andre ville hjælpe dem, hvis de skulle føle sig holdt uden for, 

mens det reelle tal, der gerne ville hjælpe var ¾. For at aktivere dette potentiale, blev der holdt et 

interventionsforløb med fokus på venskab/mobning. Interventionsforløbet varede fire timer og blev 

varetaget af forumteatergruppen Klods Hans for Viderekomne samt konsulenter fra SSP.  

 

Forløbet startede med, at Klods Hans for Viderekomne lavede nogle forskellige opvarmningslege. 

Herefter lavede de nogle spil. I første omgang agerede den ene skuespiller ny i klassen og bad om at 

få at vide, hvordan han skulle være for at passe ind. Her var det karakteristisk for alle klasser, at de 

var enige om, at ”han skal være sig selv” men samtidigt ”ikke være for genert” og ”ikke spille 
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smart.” Med andre ord, ønskede klasserne sig en ny klassekammerat, som kunne indgå på naturlig 

vis i den enkelte klasse, én der kunne aflæse de koder, der hersker i den enkelte klasse, og som 

kunne finde sit eget ståsted heri.  

 

Herefter blev eleverne bedt om at mobbe den nye i klassen. Dette blev gjort på meget forskellig vis 

med drengene som meget fysiske, mens pigerne i høj grad ignorerede og hviskede. I den 

efterfølgende diskussion blev der brugt tankebobler14 til at illustrere, hvad de forskellige parter i 

mobningen tænkte og hvad for eksempel tilskuerne, den mobbede og mobberne kunne gøre og 

håbede på ville ske.  

 

Herefter samlede konsulenter ved SSP op ved at introducere begrebet riddergerninger. Dette blev 

gjort gennem en introduktion til mobbehierarkiet med udgangspunkt i en eventyrverden med en 

konge/dronning i toppen og med hoffolk, folk og tjenestefolk. Her var pointen, at eleverne skulle 

indse, at de ved selv små bitte handlinger kunne blive ”riddere” og gøre en forskel. De blev også 

introduceret til drømmerejsen. Her skulle eleverne to og to diskutere, hvornår de har det allerbedst 

inde i klassen, og hvad der kunne gøres, for at det blev sådan om 1 til 2 måneder. 

 

Hjælperelationer var også en del af et kursusforløb for de fagprofessionelle om etablering af 

hjælperelationer i den enkelte klasse/klub (jf. figur 2, s. 7). Intentionen var her, at hvert barn og hver 

ung skulle føle sig værdsat i den enkelte klasse/klub og have noget at tilbyde samtidig med, at de 

også skulle føle, at de var afhængige af de andre for at få det bedst muligt. For at imødekomme at 

klasser og grupper er meget forskellige, var det op til den enkelte klasselærer og pædagog at 

etablere hjælperelationer ud fra netop de behov, som var gældende hos dem. 

 

 I de efterfølgende samtaler med børn og unge, viste der sig fire gennemgående mønstre i forhold til 

forøgelse af social kapital: 

 

 Italesættelse af styrker 

 Forståelse for hinandens svagheder 

 Anerkendelse 

 Fællesskab  
                                                 
14 Tankebobler skal her forstås bogstaveligt talt lige som i tegneserier. De involverede forestiller sig, at der er en 
tankeboble over mobberen, den mobbede og tilskuernes hoveder. 
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3.3.1 Italesættelse af styrker 

Før der kunne etableres egentlige hjælperelationer, var det nødvendigt at få italesat hinandens 

styrker. Dette skete på forskellig vis i klasserne. Her reflekterer Kristian, Ninna og Anja over 

øvelsen tallerkenleg:15  

 

Kristian (5): ”Det var sjovt. Man fik mange oplysninger om den person, man ikke vidste 
i forvejen.” 

 

Ninna (5): ”Man får spurgt nogen om noget, som man ikke plejer at snakke med. F.eks. 
vidste jeg ikke så meget om Ricco og de andre drenge.” 

 

Anja (4): ” Godt at gå rundt og spørge for det gør, at hvis f.eks. der er én, der er ked af 
det, så ved man, hvad den anden vil gøre.”  

 

 

Som ovenstående illustrerer, betød italesættelsen af hinandens styrker såsom ”Du er god til at være 

sjov” eller ”Du er god til at sige din mening,” at eleverne fik talt med nogle kammerater, som de 

ellers ikke taler så meget med. Dette blev også bemærket af lærerne: 

 

Lærer: ” Nogle er blevet mere åbne over for at tale med andre end de plejer.” 
 

 

Øvelserne medførte således tryghed blandt børn og unge og, som Anja også hentyder, handler det 

også om at vide, hvad de andre vil gøre, hvis der f.eks. er én, som er ked af det. Denne forståelse for 

svagheder var også et af de gennemgående mønstre. 

 

3.3.2 Forståelse for hinandens svagheder 

Gennem opvarmningslegene, blev der også arbejdet med hinandens svagheder. Dette gav en legitim 

ramme for at turde eksplicitere egne svagheder og medførte forståelse fra de andre: 

 

Frederikke (5): ”Du skal blive bedre til at sige til, når du er ked af det.” 
 

                                                 
15 Tallerkenleg går i korte træk ud på, at hver elev udstyres med en paptallerken, der hænges på ryggen. Her på skriver 
alle klassekammerater positive udsagn om den enkelte. Afslutningsvist deler eleven sine positive udsagn med resten af 
klassen, som der igennem bliver opmærksomme på den enkeltes styrker. 
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Frederikke taler her til én af veninderne fra klassen, som syntes at have svært ved at give udtryk for 

sine følelser. Her er det en tydelig opfordring til den enkelte veninde, men i flere klasser blev der 

etableret hjælperelationer, som netop tog udgangspunkt i, at andre skulle hjælpe med den svaghed, 

som var blevet identificeret. Her et eksempel fra en 6. klasse:  

 

Lærer: ”Hvilke ting, som jeres klassekammerater gør, gør jer glade? Hvad gør jer 
gladere for at gå i skole? Tænk over det. Er der noget i skolen, I gerne vil blive bedre 
til?” 
Mille (6): ”Til at rose.” 
Lærer: ”Hvad kunne man gøre?” 
Teis (6): ”Hvis man roser hende, roser hun nok også tilbage.” 
 
Morten (6): ”At skrive op i min lektiebog for ellers glemmer jeg det og kommer først i 
tanke om det for sent, og så kommer jeg sent i seng og er træt.” 
Hans melder sig til at hjælpe Morten. 
Hans (6): ”At huske min madpakke og gøre det jeg får besked på.” 
Teis lover at hjælpe Hans for ”jeg får også jo også tit besked på det samme.” 

 

 

Som det ses, blev svaghederne hos de enkelte elever imødekommet af deres kammerater. Således 

blev der i denne klasse etableret en ring af hjælperelationer, som inkluderede alle. I andre klasser 

var der for eksempel tale om grupper, som hjalp hinanden på forskellig vis eller som hjalp i 

konkrete sammenhænge eller fag, som for eksempel matematik og hjemkundskab. I den ene klub 

blev der ligeledes etableret hjælperelationer. Dette skete mellem nye og gamle medlemmer. 

Kendetegnende var dog, at de fleste børn og unge sammenkædede hjælp og anerkendelse. 

 

3.3.3 Anerkendelse 

Netop italesættelsen af styrker og svagheder oplevede flere børn og unge som en måde, hvor på de 

kunne vende blikket indad og kigge på sig selv: 

 

Interviewer: ”Ok. Hvad syntes I om det [hjælperelationer]?” 
Kenneth (6): ”Jeg synes, det var fint nok.” 
Mia (6): ”Jeg synes, det var ret godt. Måske for at finde ud af hvad man godt kunne 
blive lidt bedre til. Blive lidt bedre til at skrive op i lektiebogen, hvis det nu var det.”  
Rasmus (6): ”Måske også sådan – det er det der også -  lidt lade være med at kigge på 
andre, men også kigge lidt på sig selv. Hvad man selv har problemer med, og hvad man 
selv gerne vil have hjælp til, i stedet for sådan at kigge på andre…” 
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Her fortæller Mia og Rasmus, hvordan de har arbejdet med sig selv i processen, og hvordan styrker 

og svagheder kan lede til, at de opnår både en anerkendelse af sig selv og af hinanden. Især 

italesættelse af styrkerne gav børn og unge et boost – og der var en opløftet stemning i klasserne, 

mens disse forløb fandt sted. 

 

Lærer: ” Jeg synes, at det var en positiv proces at lade eleverne finde ud af, hvad de selv 
var gode til, og hvad andre var gode til. Seancen med at skrive på hinandens rygge er 
god og gav god stemning – alle kan lide at blive rost.” 

 

 

Derudover bidrog anerkendelse også til fornemmelsen af, at der var hjælp at hente i fællesskabet. 

 

3.3.4 Fællesskab 

Under interventionsforløbet fik eleverne fornemmelse af, at mobberi ikke er isoleret til et par 

stykker i klassen. I stedet kan alle i klassen være med til at ændre en dårlig stemning. 

 

(6): ”Hvis man kan se, at nogen er ked af det, skal man gå hen og spørge, hvad der er 
galt, og om der er noget, man kan hjælpe med.” 

 

(6): Tilbyde hjælp i timen - man føler sig ikke forpligtet til at hjælpe, så man føler sig 
tryg, når der er en, der tilbyder.” 

 

 

Som to elever i 6. klasse giver udtryk for her, blev mulighederne for at hente hjælp hos sine 

kammerater ekspliciteret blandt dem. Dette betød, som også nedenstående eksempel illustrerer, at 

børn og unge fik sat ord på såvel hjælper som modtager: 

 

Lærer: ”Hvad er en god hjælper?” 
(6): ” ”Man skal være tålmodig. Hvis personen ikke kan finde ud af det første eller 
anden gang, så skal man ikke give op.” 
Lærer: ”Hvad er en god modtager?” 
(6): ”Viser respekt for at hjælperen vil hjælpe.” 
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3.3.5 Outcome, Hjælperelationer 

Hjælperelationer havde opsummeret indflydelse på følgende områder: 

 

 

 

 

 

3.3.6 Udviklingspotentialer 

Det er ganske tydeligt, at hjælperelationer var med til at styrke oplevelsen af en forbedret social 

kapital. Samtidigt erfarer AarhusEksperimentet, at hjælperelationer er svære at etablere i klasser på 

mellemtrinnet og udskolingen, hvor alle har faste rutiner. Således taler flere fagprofessionelle om, at 

tanken er god, men at den er svær at udføre i praksis. Der findes blandt klasserne kun få, hvor det 

virkelig kom til at fungere – og kun i kortere perioder. Derfor bør hjælperelationer indgå som en 

naturlig del af den måde hvorpå klassen organiseres. Her tænkes f.eks. på undervisningsmetoder 

såsom cooperative learning m.v.   

 

AarhusEksperimentet har løbende fokuseret på mulighederne ved at afholde forløb i andre 

omgivelser end det vante klasselokale. Betydningen af dette var tydeligt i forbindelse med 

interventionsforløbet om venskab/mobning. Her blev første modul (Klods Hans for Viderekomne) 

Figur 5: Outcome, Hjælperelationer 
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afholdt i et andet lokale end klasselokalet. Her var der stor forskel på eleverne, idet nogle var meget 

snakkesagelige og involverede i forløbet, mens andre var mere tilbageholdende end normalt (jf. 

læreren). I andet modul blev rollerne vendt på hovedet, idet flere af de aktive elever fra første 

modul blev stille, mens flere af de stille elever i første modul blev snakkesagelige. Således stod det 

meget klart, at lokale/rum havde stor betydning for elevernes engagement. Nogle syntes at bryde ud 

af en måske fastlåst rolle i nye omgivelser, mens andre var mere trygge i vante omgivelser. Derfor 

bør valg af lokale også indgå som en betydelig didaktisk overvejelse i arbejdet med social kapital. 

  

Det var ligeledes kendetegnende, at der var størst effekt af interventionsforløbet og øvelserne til 

hjælperelationer lige efter. Der vil således være behov for at arbejde mere systematisk med 

hjælperelationer for at bibeholde den øgede sociale kapital. 

 

3.4 Konflikthåndtering 

I enhver social sammenhæng vil der opstå større eller mindre konflikter. At kunne håndtere disse på 

konstruktiv vis er vigtigt for at understøtte den sociale kapital og for positivt socialt samvær. 

 

I AarhusEksperimentet blev klasserne introduceret til konflikthåndtering på et interventionsforløb 

(se figur 2, s. 7) af konsulenter fra SSP. Dette interventionsforløb startede ud med nogle 

opvarmningslege, hvor eleverne fik mulighed for at komme ud på gulvet og opleve tydelige 

eksempler på inklusion og eksklusion. Dette skabte endvidere en god og utvungen stemning. 

Herefter blev konflikttrappen introduceret, og mulighederne for at optrappe og nedtrappe en 

konflikt verbalt blev diskuteret. Gennem øvelser fik eleverne herefter at mærke, hvorledes 

kropssprog og det non-verbale også er af stor betydning for relationer. De arbejdede også konkret 

med, hvordan det var at hjælpe en klassekammerat i konflikt, og diskuterede hvorvidt det var nemt 

eller svært at tage imod hjælp. Konsulenterne havde på forhånd aftalt med læreren, at denne skulle 

præsentere tre fokuspunkter, som klassen fremadrettet skulle arbejde med i forhold til 

konflikthåndtering. Disse blev fremlagt til sidst. 

 

Herudover fik de fagprofessionelle et kursus i konflikthåndtering. Her var fokus på at tackle 

konflikter fra dagligdagen, hvor børn og unge er involveret. Dette skete gennem forumteater, hvor 

forskellige konfliktsituationer blev gennemspillet. 
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Også her viste der sig fire gennemgående mønstre i forhold til forøgelse af social kapital: 

 

 Verbal kommunikation 

 Non-verbal kommunikation 

 Forskellighed 

 Fælles ansvar  

 

3.4.1 Verbal kommunikation 

I konflikthånteringsforløbene betød fokus på optrappende og nedtrappende sprog samt et udleveret 

kort med netop disse begreber, at eleverne fik en konkret begrebsverden at forholde sig til:   

 

Lærer: ”Det virker som om, de har fået et fællesskab og et fælles sprog. Og det gør, at 
de har lettere ved at løse konflikterne – at de har det her fælles sprog. De taler hele 
tiden om trappen – ”Nu går du op af trappen.”  

 

 

Som læreren her taler om, blev de konkrete redskaber fra interventionsforløbet brugt meget i nogle 

klasser. Især de yngste klasser (5. og 6. klasse) havde let ved at inkorporere konflikthåndterings-

værktøjerne: 

 

Pædagog: ”Vores børn bruger meget det der konflikthåndtering, som de har lært… 
…det der kort, hvor det er, om man snakker ned til folk. Det bruger de også. Jeg ved, at 
der er nogle enkelte børn, der har haft rigtig stor glæde af det og er blevet en del af 
børnegruppen fra at have været udenfor.”  

 

 

De ældre elever havde i stedet nogle gode diskussioner i selve interventionsforløbene om de ting, 

som var af afgørende betydning for dem, når de kommunikerer. Begrebet ”undskyld” var på banen i 

de fleste klasser: 

 

Frank (7): ”Det hjælper ikke. Fordi hvis man bare har gjort noget og siger undskyld, så 
hjælper det ikke.” 
Tom (7): ”Man skal snakke med én og ikke bare sige undskyld.” 
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Dan (7): ”Det kommer an på, hvordan man siger undskyld. Hvis man bare siger 
undskyld og kigger ned i gulvet og går sin vej. Men hvis man ser den anden i øjnene, så 
er det noget andet.” 

 

 

Her kommer drengene fra 7. klasse ind på noget meget væsentligt og karakteristisk for langt de 

fleste elever, nemlig at ”undskyld” kun hjælper, hvis der er mening bag det. Som Dan også 

fortæller, er en af de afgørende faktorer for oprigtighed, at kigge den anden i øjnene, dvs. den 

nonverbale kommunikation. 

 

3.4.2 Non-verbal kommunikation 

Gennem øvelser erfarede eleverne, at kommunikation med øjnene og med kroppen var af stor 

betyning: 

 

(7): ”Øjenkontakt betyder egentlig mere end jeg troede.” 
 

(6): ”Hvis jeg er i en konflikt, så vil jeg ikke gå så tæt på, for det bliver truende.” 
 

 

Eleverne blev overraskede over effekten af non-verbal kommunikation. Således blev de endvidere 

gennem arbejdet med urørlighedszoner klare over, at mennesker har meget forskellige tolerancer af, 

hvad der er acceptabel afstand mellem to individer. Dette betød, at eleverne oplevede individuelle 

forskelle mellem hinanden. 

 

3.4.3 Forskellighed 

At der i konflikthåndteringsforløbet var forskel på de enkeltes reaktioner var tydeligt for eleverne. 

Selvom det i nogle tilfælde kaldte på undren, blev det generelt set som noget positivt: 

 

Sanne (7): ”Det [bedste] var nok, at vi sad sammen både drenge og piger, og at vi så 
lige skulle diskutere det lidt, fordi vi havde forskellige holdninger.” 
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Denne oplevelse af forskellighed som en styrke, og hvor skellene mellem køn blev tilsidesat, bidrog 

også til, at flere reflekterede over deres egen position: 

  

Anja (5): ”…jeg skulle måske bare prøve at se alting med, at der var ikke nogen, der var 
populære. At vi var lige populære, og at der ikke var nogen, der havde en bedre plads i 
klassen end andre.” 

 

 

Anja, som var én af de populære piger i klassen, fik således, som mange af de andre, gennem 

konflikthåndteringsforløbet fokus på en mere egalitær tilgang til sine kammerater og på et fælles 

ansvar for klassens trivsel. 

 

3.4.4 Fælles ansvar 

Der var gode intentioner at spore i forhold til, hvad klasserne kunne gøre for at fremme trivsel: 

 

Lærer: ”Hvad vil I gerne blive bedre til?” 
(7): ”Være mere sammen med kammeraterne i fritiden.” 
(7): ”Være bedre til at hjælpe andre.” 

 

 

Dette ansvar overfor hinanden om hjælp og samvær blev af nogle brugt aktivt i relation til de yngre 

børn: 

 

Mustafa (5): ”Det er også fordi, at hvis jeg ser en lille dreng eller en lille pige, der 
bliver mobbet af nogle andre fra deres klasse, så siger jeg ”Hey, det er ikke fedt, det 
der.” 
Caroline (5): ”Det er ikke godt at mobbe.” 
Interviewer: ”Hvad siger de så?” 
Caroline (5): ”De små de forstår det ikke rigtigt.” 
Mustafa (5): Men jeg kan se, at de prøver lidt på at forstå det, jeg siger og prøver…” 
Interviewer: ”Stopper de så?” 
Mustafa (5): ”Ja, det synes jeg. Fordi når jeg så går videre, så kigger jeg lige sådan lidt 
tilbage, og så er de stoppet.” 

 

 

Som Mustafa og Caroline i eksemplet taler om, følte de også et ansvar i forhold til de yngre. Dette 

fælles ansvar var for flere elever et spørgsmål om alder. Således gav flere udtryk for et ansvar over 
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for de yngre, mens de samtidigt også forventede, at de ældre elever, og især de fagprofessionelle, 

greb ind, hvis de selv oplevede problemer: 

 

Maysaa og Lotte taler om mobning i deres klasse. 
Maysaa (6): ”Ja. Det er egentlig godt på en måde, at vi ikke har det problem.” 
Lotte (6): ”Og ligesom når der er nogen, så er det ligesom man holder sammen i klassen 
sådan så den der mobber ikke kan komme op og bestemme… så at man bliver nede på 
det der niveau.”  
Interviewer: ”Det er da dejligt at have sådan en god klasse.” 
Maysaa (6): ”Ja, men vi har også nogle gode lærere, som ikke er ligeglade med os og 
gerne vil tage problemerne op.” 
Lotte (6): ”Ja.” 
Interviewer: ”Så det betyder også noget, hvilken lærer det er eller hvad?” 
Maysaa (6): ”Ja. Det er faktisk… der er nærmest lærernes ansvar om, hvordan klassen 
skal være. Om man kan lide skolen eller ej – det er lærernes ansvar. Fordi det kan godt 
være, at lærerne bare gør, at man hader skolen, fordi de måske er onde, eller de er 
ligeglade, om man har problemer med andre børn, og de ikke gider at hjælpe.” 
Interviewer: ”Ja. Men det er de ikke inde ved jer?” 
Lotte: ”Nej.” 
Maysaa: ”Nej. For hvis man har en ligeglad lærer, er det svært at have det godt.” 

 

 

3.4.5 Outcome, Konflikthåndtering 

Konflikthåndtering havde opsummeret indflydelse på følgende områder: 

 

 

Figur 6: Outcome, Konflikthåndtering 
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3.4.6 Udviklingspotentialer 

Selvom interventionsforløbene i det store og hele var ens, var der stor forskel på, hvor meget de 

enkelte klasser fik ud af dem. Forløbene var møntet på, at klasserne var åbne og ønskede at gå i 

dialog i klassesammenhæng. Dette betød, at nogle klasser var meget fåmælte. Således ville en 

forbedring af forløbene indebære en bedre afkodning af klasserne og evt. starte med mere åbne 

indledende øvelser, som for eksempel kunne løses parvis. 

 

Lærerens afsluttende fokuspunkter havde i nogle klasser karakter af skæld ud og formanende 

korrektioner. Dette betød, at nogle elever gik derfra med nedtrykte miner. I et fremadrettet 

perspektiv kan der rettes op på dette ved at konsulenterne i højere grad ekspliciterer opgaven som 

orienteret mod et positivt udsyn. 

 

Der var bred enighed om at konflikthåndteringsforløbet var godt, men også at effekten var 

aftagende over tid: 

 

Lærer: ”Eleverne var meget optaget af [konflikthåndteringsforløbet] og syntes var sjovt 
og interessant. Måske [har det haft en effekt]– dagene umiddelbart efter forløbet var det 
mere udpræget.” 

 

 

Således bør der også her være flere konflikthåndteringsaktiviteter, så forløbet ikke kommer til at stå 

alene, og så forøgelsen af den sociale kapital bibeholdes. 

 

3.5 Supplerende aktiviteter 

Udover de aktiviteter og initiativer, der var fastsat og planlagt fra projektledelsens side, arbejdede 

de fleste lærere, pædagoger og socialarbejdere i det daglige pædagogiske arbejde også med 

elementer vedrørende social pejling og social kapital. Dette arbejde, som langt de fleste også havde 

gjort forud for projektet, indbefattede f.eks. understøttelse af teambuildingsforløbene ved at tage i 

skoven for at rappelle eller brug af teknikker, som blev præsenteret via forumteatergruppen. Der var 

dog også en enkelt supplerende aktivitet, som var fælles for alle nemlig ”klassens temperatur.” 
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3.5.1 Klassens temperatur 

”Klassens temperatur” er et spørgeskema, hvor elever tilkendegiver, om de er enige eller uenige i en 

række udsagn som f.eks. ”Vi er positive” og ”Vi arbejder på at få det godt.”16 Gennem Aarhus-

Eksperimentet tog klasselæreren klassens temperatur tre gange med et halvt års mellemrum. Således 

kunne elever og lærere arbejde meget konkret med det sociale miljø i klassen og følge klassens 

udvikling. Nogle klasser lavede cirkeldiagrammer og plancher, så trivslen i klassen blev synlig. 

 

3.6 Opsummering og hovedkonklusioner 

Dette kapitel har vist, hvordan AarhusEksperimentet har arbejdet med social kapital i kraft af de tre 

fokuspunkter: teambuilding, hjælperelationer og konflikthåndtering. 

 

Kapitlet har været udtryk for, hvordan børn, unge og de fagprofessionelle har oplevet de aktiviteter 

og initiativer, som var en del af AarhusEksperimentet. 

 

I en vurdering af dette i forhold til at forebygge risikoadfærd og fremme trivsel, er der konklusioner 

i relation til børn og unge og i relation til udviklingspotentialer. 

 

I forhold til børn og unge, synes der at være følgende: 

 

 Børn og unge har fået italesat og fået forståelse for hinandens forskelligheder, både styrker 

og svagheder 

 Børn og unge har opnået anerkendelse og tryghed i fællesskabet 

 Børn og unge har nydt at samarbejde på tværs af køn og etablerede grupper 

 Børn og unge har fået forståelse for såvel verbal som nonverbal kommunikation 

 Børn og unge er blevet bevidste om, at alle har et ansvar for at skabe og opretholde 

fællesskab 

 

 

 

 

                                                 
16 Klassens temperatur er hentet fra DKRs ”Dit Liv, dit valg” (2005) 
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Samtidigt blev der påpeget følgende udviklingspotentialer: 

 

 Opmærksomhed på brug af de rigtige fagprofessionelle kræfter på de rigtige tidspunkter, 

dvs. brug af for eksempel lærerressourcer, når det er en lærer, der bedste varetager opgaven 

osv. 

 I højere grad indtænke muligheder for at lave interventionsforløb, og undervisning/ 

pædagogisk arbejde, uden for kendte rammer, for at give børn og unge mulighed for 

nemmere at bryde ud af en måske fastlåst position. 

 Fuld afklaring af roller, så der ikke opstår misforståelser og konflikter mellem de 

fagprofessionelle. 

 Fuld afklaring af opgaver, så for eksempel fokuspunkter bliver orienteret mod et positivt 

udsyn. 

 Fokus på hjælperelationen og på udvikling af muligheder for at etablere naturlige relationer, 

så relationen bliver meningsfuld og ikke er aftagende. 

 Flere interventionsforløb eller tydeligere opfølgning over hele skoleåret for der igennem at 

undgå, at effekten er aftagende. 
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4. Organisering og samarbejde 
AarhusEksperimentet er et tværmargistratsligt projekt med aktører fra Børn og Unge samt Sociale 

Forhold og Beskæftigelse. Det udspringer fra såvel centrale som lokale initiativtagere. Efter et 

oplæg fra forskerne Flemming Balvig og Lars Holmberg fra Videncenter for Social Pejling om 

Ringstedforsøget, fandt SSP, Socialcenter Centrum samt skoler og klubber i område 2 (Hasle og 

Møllevangen) sammen om at formulere et projektforslag. Dette blev præsenteret for forskerne, som 

så muligheder i at indgå i et samarbejde med støtte fra TrygFonden. Det var også forskerne, som 

overfor kommunens mange og meget forskellige interessenter blåstemplede projektet, så der blev 

enighed om projektets indhold.  

 

Ved projektstart overgik initiativgruppen til projektgruppe. Denne bestod udover projektleder og 

projektkoordinator fra SSP, af 6 medlemmer; skolelederne, en pædagogisk leder, lederen af 

Fritidscenter 2 samt lederen af Ungeteam Centrum og områdekoordinatoren for område 2 

(Socialcenter Centrum). Overordnet set var projektet ledet af områdechefen (Børn og Unge) samt 

Socialcenterchefen, som sammen med lederen af SSP indgik som styregruppe. 

 

4.1 Samarbejde i styregruppen 

Styregruppen mødtes hvert halve år. Idet projektansvaret var uddelegeret til projektledelsen, havde 

disse møder som oftest karakter af statusmøder, hvor der blev samlet op på projektet. Ligeledes blev 

planer for næstkommende halve år fremlagt til godkendelse. 

 

Omstruktureringer i både Børn og Unge og i Sociale Forhold og Beskæftigelse betød, at 

styregruppens medlemmer skiftede undervejs. Dette havde indflydelse på kontinuiteten og 

samarbejdets karakter.  

  

4.2 Samarbejde i projektgruppen 

Projektgruppen havde til formål at fungere som sparringsgruppe. Således mødtes den omtrent hver 

anden måned for at tilrettelægge de praktiske, logistiske og organisatoriske aspekter ved 

AarhusEksperimentet. Det var også her nyhedsbreve til forældre og personale blevet godkendt 

inden afsendelse. 
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4.3 Samarbejde med de fagprofessionelle  

Projektgruppen havde ansvar for at kommunikere AarhusEksperimentet videre til de 

fagprofessionelle. Ofte skete dette ved direkte kommunikation fra projektledelsen via skolernes 

intranet og socialarbejdernes og klubbernes mailsystem, så de fagprofessionelle også havde en 

direkte linje retur.  

 

Initiativer og aktiviteter i projektet blev fremlagt på halvårlige status- og tænketanksmøder. Her 

blev de fagprofessionelle inddraget i beslutningerne om AarhusEksperimentets fremtid og tog 

stilling til hvilke fremtidige tiltag, der skulle på banen. Der var endvidere løbende orientering om 

projektet gennem nyhedsbreve og aktivitetsoversigter – og gennem direkte dialog på skolerne og i 

klubberne.  

. 

4.4 Udviklingspotentialer 

AarhusEksperimentets tværfaglige fundament har betydet, at lærere, socialarbejdere og 

klubpædagoger blev betragtet som lige deltagere i alle forløb. Som det dog også ses gennem denne 

rapport foregik de fleste aktiviteter på skolerne, hvorfor det var en udfordring også at inddrage 

socialarbejdere og klubpædagoger. Endvidere gennemgik Sociale Forhold og Beskæftigelse i løbet 

af projektet betydelige omstruktureringer. Således var det ikke muligt at igangsætte alle initiativer, 

som var planlagt fra socialarbejdernes side. Klubpædagogerne spillede en stor rolle i 

teambuildingforløbene, men i de andre initiativer var der ofte kun én repræsentant fra hver klub. 

Det betød, at tankerne bag arbejdet med social pejling og social kapital ikke helt rodfæstede sig i 

hele personalegruppen. Set i bakspejlet, burde der have været mere tid til, og flere muligheder for, 

at alle kunne indgå i forløbene. 

 

Netop tid blev også påpeget af lærerne som et gennemgående problem. De mente ikke, at der var sat 

timer af til, at de kunne gå ordentligt ind i arbejdet:   

 

Lærer: ”Man vil gerne gøre det godt, og så giver det dårlig samvittighed, hvis man ikke 
har tid til at gøre det godt. Man kan godt blive inspireret af andre og tænke ’det vil jeg 
også gerne,’ men når det så ikke bliver til noget alligevel, har det så været en positiv 
oplevelse? Så bliver det mere en dårlig samvittighed og den er ikke god for nogen. Så er 
det jo negativ energi.”  
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Flere lærere udtrykte, i lighed med ovenstående, at arbejdet til tider blev negligeret, og at 

samvittigheden betød, at et ellers godt projekt fik en negativ klang. En lærer foreslog: ”Kunne der 

have været en time på skemaet som hed Social Pejling? Så kunne jeg bedre overskue det oppe i mit 

hoved.” 

 

Selvom langt de fleste fagprofessionelle, på trods af den manglende tid, tog projektet til sig, var der 

også enkelte, som ikke havde forståelsen af AarhusEksperimentet som et forskningsprojekt. Det 

betød, at nogle valgte til og fra overfor nogle af de systematiske initiativer, der gerne skulle foregå 

blandt alle børn og unge. Således var der til tider en del arbejde med at sikre enshed i forløbene. 

Dette kunne have været undgået, såfremt projektets rammer havde været tydeligere for alle fra start. 

 

I det hele taget kunne de fagprofessionelle i højere grad have været inddraget i opstarten af 

projektet. Det ville have gjort betingelserne for ejerskab større og sikret en større fælles forståelse i 

forhold til roller og til de aftaler, der var nødvendige mellem projektgruppe og de fagprofessionelle. 

Også her spillede tidsfaktoren blandt de fagprofessionelle en betydelig rolle. 
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5. Forældresamarbejde 
Hovedaktørerne i AarhusEksperimentet var de fagprofessionelle samt de børn og unge, der var en 

del af projektet. Men forældre spiller selvsagt også en stor rolle i det trivselsfremmende og 

risikoadfærdsforebyggende arbejde. Jo oftere børn og unge konfronteres med deres forkerte 

antagelser, jo større er sandsynligheden for, at de forholder sig sundt kritisk til virkeligheden. 

Derfor har AarhusEksperimentet løbende fokuseret på at informere og inddrage forældrene. 

 

Ved projektstart fik forældrene udleveret en pjece, der informerede om projektet og de to centrale 

begreber social pejling og social kapital. Pjecen blev fulgt op af et stort fælles forældremøde, hvor 

forskerne ved Videncenter for Social Pejling anskueliggjorde de tilstedeværendes egne sociale 

overdrivelser og flertalsmisforståelser ved brug af ”klikkere.” Ved mødet redegjorde 

projektledelsen også for interventionsforløbene og for de kommende planer for projektet, og i 

pausen var det muligt at se de konkrete interventionsforløb i kraft af billeder, vægtæpperne og 

kontrakterne fra klasserne, som var hængt op til illustration. 

 

Efterfølgende blev forældrene informeret om projektet via halvårlige nyhedsbreve. De havde 

således mulighed for at følge de forskellige initiativer deres børn var en del af. I forbindelse med 

interventionsforløbet om venskab/mobning inviterede projektet forældrene til 

årgangsforældremøde. Her udfordrede forumteatergruppen Klods Hans for Viderekomne 

forældrene – ligesom de havde gjort med børnene (jf. afsnit 3.3). De placerede således forældrene i 

forskellige dagligdagssituationer, de skulle handle ud fra, med henblik på en konflikthåndterende 

tilgang i samarbejdet med hinanden. De diskuterede for eksempel hvordan, der skulle reageres, når 

et barn bliver mobbet.  

 

Ved projektets afslutning havde forældre mulighed for at ytre sig omkring projektet gennem 

spørgeskema og interviews. Ligeledes var de inviteret til at komme og høre forskerne og 

projektledelsen fortælle om AarhusEksperimentets resultater – og samtidigt se nogle af de produkter 

deres børn havde produceret gennem de to år.  
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5.1 Udviklingspotentialer 

Selvom projektet fra start havde fokus på at informere forældrene om AarhusEksperimentet, var det 

tydeligt, at projektet kun syntes at appellere til en meget lille gruppe af forældre. Det var således 

ganske få, der mødte op til introduktionsmødet i starten af projektet. Dette blev der søgt rettet op på 

ved at gøre det næste forældrearrangement mere nærværende for forældrene i kraft af et 

årgangsforældremøde. Her mødte betydeligt flere forældre op. Endnu større effekt kunne der evt. 

have været ved at lave forældremøder med den enkelte klasse17 eller ved. at have inddraget 

forældrene mere aktivt i projektet fra start. Det lave forældreengagement gav også udslag i meget få 

forældrereaktioner på de spørgeskemaer og interviews, som blev tilbudt forældregruppen. 

 

 

                                                 
17 At en stor del af forældrene ikke mødte op til forældremøder var et tilbagevendende problem for lærerne på begge 
skoler. Det vil være utopisk at forestille sig, at forældremøder for den enkelte klasse ville have resulteret i at alle 
forældre mødte op. 
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6. Kvantitative målinger 
AarhusEksperimentet er blevet fulgt kvantitativt på forskellig vis for derigennem at dokumentere en 

eventuel. effekt af projektet. Dette er hovedsageligt sket gennem en stor måling via Videncenter for 

Social Pejling, men der er også hentet data fra kvalitetsrapporter og via Ledelsesinformations-

systemet (LIS). 

 

6.1 Videncenter for Social Pejling 

Professor Flemming Balvig og Lektor Lars Holmberg har fulgt AarhusEksperimentet fra start til 

slut. Den første kvantitative måling i projektet skete forud for projektstart og foregik i 

januar/februar 2009, mens den afsluttende måling skete i november/december 2010. Ved hver 

måling besvarede de deltagende børn og unge 300 spørgsmål om sig selv og om deres forestillinger 

om andre. Dette skete elektronisk via spørgeskema på nettet. 

 

Resultaterne herfra viser, at der på social pejlingsdelen er sket en betydelig udvikling i forhold til 

kontrolskolerne: 

 

 Antallet af unge, der har prøvet at ryge flere gange er mindsket med mere end 50 procent 

 Antallet af daglige rygere er mindsket med omkring 75 procent 

 Antallet af unge, der har drukket alkohol det seneste år er mindsket med mere end 33 

procent  

 Antallet af unge, der har drukket sig fuld mindst 1 gang det seneste år er mindsket med 

omkring 15 procent. 

 Antallet af unge med truende adfærd er mindsket med mere end 33 procent  

 Antallet af unge, der i det seneste år har været i konflikt med politiet på grund af en 

straffelovsovertrædelse er mindsket med mere end 50 procent 

 

 

Forskerne fremhæver, at der er store forskelle indenfor rygning, alkohol, vold og straffelovs-

kriminalitet i forhold til kontrolskolerne, og at det kan konkluderes, at AarhusEksperimentets 

statistiske resultater her er signifikante. Samtidigt konkluderer forskerne også, at der ikke synes 
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signifikante forskelle i forhold til trivsel. Resultaterne stemmer således ikke overens med den 

oplevede fremgang i trivsel som børn, unge og fagprofessionelle taler om på de foregående sider.18 

 

6.2 Kvalitetsrapporter 

Aarhus Kommune måler hvert og hvert andet år på forskellige parametre blandt borgerne. Her har 

det været muligt at kigge på trivsel. I tråd med de statistiske resultater fra Videncenter for Social 

Pejling, ses der heller ikke her en signifikant udvikling i forhold til kontrolskolerne. 

 

Der findes endvidere information om forældretilfredshed. Desværre har det ikke været muligt at 

lave en opgørelse på dette, da måling skete i 2009 og næste måling først sker i efteråret 2011.  

 

6.3 LIS 

Gennem LIS har det været muligt at kigge på skolefravær. Her findes ingen signifikante forskelle 

mellem forsøgsskoler og kontrolskoler. Det har også været muligt at kigge på foranstaltninger fra 

Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dette er dog ikke sket på grund af disse tals sandhedsværdi, se 

afsnit 7.1.3. 

 

6.4 Opsummering og hovedkonklusioner 

Dette kapitel har kort behandlet de kvantitative data i AarhusEksperimentet. Det viser, at der er sket 

en signifikant nedgang indenfor rygning, alkohol, vold og straffelovskriminalitet i forhold til 

kontrolskolerne. Samtidigt viser afsnittet, at der i de statistiske resultater er svært at spore en effekt 

på trivselsdelen. Hverken på trivsel eller skolefravær er der signifikante forskelle i forhold til 

kontrolskolerne. 

                                                 
18 Resultatet vedrørende truende adfærd kan dog også ses i et trivselsperspektiv, i og med at nedgangen på 33% i 
forhold til kontrolskolerne, alt anden lige, må betyde, at børn og unge trives bedre med hinanden. 
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7. Konklusion 

Denne rapport er formuleret på baggrund af kvalitative og kvantitative data og præsenterer 

erfaringer og resultater fra AarhusEksperimentet i forhold til at forebygge risikoadfærd og fremme 

trivsel ved brug af social pejling og social kapital blandt børn og unge. I det følgende vil 

succeskriterierne blive gennemgået, og resultaterne indenfor hvert område fremlagt. Afslutningsvist 

vil der være en opsamling, hvor der kigges på mål og på de sideeffekter projektet også har haft. 

 

7.1 Succeskriterier 

Som præsenteret i indledningen har AarhusEksperimentet fastsatte succeskriterier. Disse er at finde 

indenfor fravær, kriminalitet, foranstaltninger, forældretilfredshed samt trivsel og mobning.  

 

7.1.1 Fravær 

Projektets succeskriterium for fravær i skolen var en målbar reduktion i forhold til august 2008. 

Statistiske opgørelser viser, at der ikke er sket nogen signifikant udvikling på dette område. 

Samtidigt tyder noget på, at der alligevel er sket en synliggørelse af, at langt de fleste børn og unge 

godt kan lide at komme i skole hver dag. Eleven, som blev citeret tidligere, fortæller i hvert fald, at 

han nu vågner tidligere og er mere frisk, fordi hans kammerater er det og gider at gå i skole (se 

afsnit 2.3). 

 

7.1.2 Kriminalitet 

I forhold til kriminalitet var succeskriteriet, at dette er reduceret målbart i antal og omfang i forhold 

til august 2008.  

 

Vurderingen af succeskriteriet afviger fra det opstillede. Dette skyldes, at selvrapportering i forhold til 

unges kriminalitet erfaringsmæssigt har den største sandhedsværdi, idet den i princippet kortlægger 

den faktiske kriminalitet, som den enkelte har begået, og ikke kun den del af kriminaliteten, der er 

anmeldt til politiet og senere opklaret. Således er det ikke politiets statistik, der ligger til grund for 

vurderingen, men i stedet Balvig og Holmbergs undersøgelser. 
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Balvig og Holmberg konkluderer, at antallet af unge der i det seneste år har været i konflikt med 

politiet på grund af en straffelovsovertrædelse er mindsket med mere end 50 procent i 

sammenligning med kontrolskoler. Der er således sket en signifikant reduktion af kriminalitet gennem 

projektet. 

 

7.1.3 Foranstaltninger 

Socialforvaltningen skal have oplevet et fald i antallet af foranstaltninger i forhold til august 2008. 

Det er imidlertid ikke kun på grund af børnenes adfærd, at der træffes foranstaltninger, og det er 

derfor tvivlsomt om et reduceret antal foranstaltninger er et gyldigt kriterium for 

AarhusEksperimentets succes. Politisk er der i perioden vedtaget besparelser på blandt andet 

socialområdet, hvilket også vil påvirke anvendelsen af foranstaltninger væsentligt. Samtidigt har 

omstruktureringer betydet, at socialarbejderne i begrænset omfang har deltaget i projektet, hvorfor 

der ikke kan være korrelation mellem projektet og tallene for perioden med en reel udsigelsesværdi. 

 

7.1.4 Forældretilfredshed 

Det var intentionen, at forældretilfredsheden var øget gennem projektperioden. Desværre har det 

ikke været muligt at imødekomme en måling på dette område, idet der, som omtalt i afsnit 6.2, ikke 

er tilstrækkelige før- og eftermålinger.  

 

7.1.5 Trivsel og mobning 

Succeskriterierne for trivsel og mobning var henholdsvist en forøgelse og en reduktion i henhold til 

data fra Kvalitetsrapporten. Som redegjort for i afsnit 6, er der ikke nogen signifikant statistisk 

fremgang i trivsel eller nedgang i mobning hverken fra Kvalitetsrapporter eller fra Balvig og 

Holmbergs undersøgelser. 

 

Men som denne rapport er udtryk for, var der en betydelig oplevet fremgang i trivsel blandt såvel 

børn og unge som fagprofessionelle. Helt konkret kan der på baggrund af observationer og 

interviews konkluderes, at børn og unge: 
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 har fået italesat og fået forståelse for hinandens forskelligheder, både styrker og svagheder 

 har opnået anerkendelse og tryghed i fællesskabet 

 har nydt at samarbejde på tværs af køn og etablerede grupper 

 har fået forståelse for såvel verbal som nonverbal kommunikation 

 er blevet bevidste om, at alle har et ansvar for at skabe og opretholde fællesskab 

 

 

Alt andet lige, må dette bidrage til styrkelse af trivsel og den sociale kapital. Således må det også 

skønnes, at projektet har haft positiv indflydelse på omfanget af mobning.  

 

Samtidigt må denne udvikling udelukkende ses som et forsigtigt skridt i den rigtige retning. 

Fremgang i trivsel og nedgang i mobning har, som sagt, ikke været så kraftig, at det har været 

udslagsgivende for hvordan børn og unge har svaret på spørgsmålene i de statistiske undersøgelser. 

 

7.2 Har AarhusEksperimentet nået sine mål? 

Målene for AarhusEksperimentet var: 

 

 At gøre område 2 et tryggere sted at være 

 At styrke børnenes evne til at løse konflikter og dermed undgå vold som løsning på 

uoverensstemmelser 

 At forebygge kriminalitet og risikoadfærd 

 At styrke inklusion, tillidsfulde, respektfulde omgangsformer, såvel blandt børn og unge 

som blandt de voksne, professionelle og forældre, i engagerede fællesskaber 

 At styrke grundlaget for læring og trivsel 

 

Tages alt i betragtning, står det klart, at AarhusEksperimentet på flere områder har opnået sine mål. 

Det er svært at vide om område 2, Hasle og Møllevangen, er blevet et tryggere sted at være. Dette er 

en overvejende subjektiv vurdering for den enkelte borger – og rækker i princippet langt ud over 

dette projekt i og med, at ikke alle børn og unge fra området frekventerer Hasle Skole og 

Møllevangskolen. Faktum er dog, at der i sammenligning med kontrolskolerne er sket en reduktion i 

antallet af unge med truende adfærd, og unge der det seneste år har været i konflikt med politiet på 
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grund af en straffelovsovertrædelse. Således må det også konkluderes, at målene vedrørende børns 

evner til at løse konflikter og ikke ty til vold er mødt sammen med en generel forebyggelse af 

kriminalitet og risikoadfærd. Der er for eksempel sket en signifikant nedgang i antallet af unge, der 

har prøvet at ryge, er daglige rygere og som drikker alkohol i sammenligning med kontrolskolerne. 

 

I forhold til trivsel er konklusionerne mere tvetydige, idet der er uoverensstemmelse mellem de 

oplevede og de statistiske resultater. Observationer og interviews tyder på, at der er sket en 

styrkelse af inklusion gennem projektet. Både børn, unge og fagprofessionelle taler om, at der er 

større tryghed, forståelse og fællesskab gennem projektet. Således må grundlaget for læring og 

trivsel være styrket, men åbenbart ikke i så stor grad, at det har afsmittende effekt på de statistiske 

opgørelser. Som det er påpeget flere gange gennem rapporten, kunne dette muligvis hænge sammen 

med organiseringen af AarhusEksperimentet i drypvise forløb. For at bibeholde styrkelsen af den 

sociale kapital er det nødvendigt med gentagende og længerevarende forløb, enten ved at integrere 

forløb i den almindelige undervisning eller ved at sætte det forebyggende og trivselsfremmende 

arbejde på skemaet. 

 

7.2.1 Sideeffekter 

Udover de fastsatte succeskriterier og mål for projektet har en stor sideeffekt været det udvidede 

samarbejde mellem skole og klub. Det har været tydeligt, at kommunikation mellem de forskellige 

faggrupper samt de fælles begreber og opgaver har været medvirkende til, at vejen mellem skole og 

klub er blevet kortere. Flere taler om, at de har nemmere ved at tage kontakt på tværs af faggrænser 

end før projektet. 

 

Herudover er der gennem projektet udviklet nogle samarbejdsflader, som der fremadrettet arbejdes 

videre med. Der er således sket et udvidet samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 

og Cyberhus/Center for Digital Pædagogik (se afsnit 8 for nærmere beskrivelse). Ligeledes er en 

betydelig side effekt, at social pejling og social kapital nu er en integreret del af arbejdet i flere dele 

af Børn og Unge, og at metoderne har fundet anvendelse i relation til folkeskolens Fælles Mål 2009, 

for eksempel i forhold til faghæfte 21: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
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8. Efter AarhusEksperimentet 

I tiden efter AarhusEksperimentet blev der etableret flere initiativer og aktiviteter. Nedenstående vil 

vise hvorledes inspirationskatalog, kurser og social pejlingsaktiviteter er integreret rundt om i 

Aarhus Kommune. Det vil også dokumentere den vidensdeling, som har fundet sted både internt i 

kommunen og ekstern til andre kommuner i landet og på konferencer både mundtligt og på Nettet 

via hjemmeside. 

 

8.1 Inspirationskatalog 

Som det har været tydeligt gennem denne rapport, så er projektet blevet fulgt nøje. Derfor har det 

også været muligt at samle alle aktiviteter/øvelser i et Inspirationskatalog. På over 100 sider vises 

øvelser i teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer med tilhørende kopiark. Herudover 

gennemgås social pejlingsaktiviteter. Her er der sket en betydelig idéudvikling, idet det her er 

muligt at bruge kopiark, der fokuserer på sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser på områder 

som for eksempel kost, sms og nettet, venner og alkohol. Øvelserne er tænkt ind i et 6-18 års 

perspektiv i skole, SFO og klub. Enkelte henvender sig også til forældre.  

 

8.2 Kurser 

I umiddelbar forlængelse af projektet er der oprettet kurser, som har til formål at viderebringe 

erfaringer til lærere og pædagoger. Interesserede har således mulighed for på dagskurser at blive 

introduceret til social pejling samt til arbejdet med hhv. teambuilding, konflikthåndtering og 

hjælperelationer.  

 

8.3 UU-regi 

Som det kan ses i denne rapport indgik et pilotprojekt vedr. brug af social pejling i UU-regi. Efter 

AarhusEksperimentets afslutning, arbejdes der videre med de gode resultater herfra. Der er således 

etableret et samarbejde mellem UU, Sociale Forhold og Beskæftigelse, og SSP, Børn og Unge med 

henblik på at videreudvikle på social pejlingsmetoden i forhold til uddannelsesvalg. 

Udviklingsarbejdet er blevet en del af indsatsen i forhold til Aarhus Kommunes målsætning om at 

95% af en ungdomsårgang tager ungdomsuddannelse i 2013. 
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8.4 Initiativer på den enkelte skole/i den enkelte klub 

Møder for alle medarbejdere i skoledistriktet blev afholdt på de to forsøgsskoler. Det vil sige, at alle 

medarbejdere tilknyttet skoledistriktet var inviteret (skole, SFO, klub). På disse møder blev alle 

informeret om resultaterne af projektet, og der blev videreudviklet på muligheder på at bruge social 

pejling i andre regi. På én skole tænkte medarbejderne videre omkring sprogbrug og sociale 

overdrivelser og flertalsmisforståelser. 

  

8.5 Vidensdeling 

Undervejs i projektet og efter projektafslutningen har der løbende været efterspørgsel efter 

erfaringer fra projektet. Projektledelsen har derfor holdt flere oplæg på møder og konference i såvel 

Aarhus Kommune som i andre kommuner. Der er ligeledes blevet holdt oplæg på DKRs Årsmøde 

2011 og givet interviews til dagspresse og fagblade. 

 

8.6 Hjemmeside 

Projektet oprettede midtvejs i perioden en hjemmeside. Den er efter projektafslutning blevet 

yderligere udviklet og opdateret, således at den i dag både giver et overblik over projektet, 

metoderne, aktiviteterne og resultaterne. Ligeledes kan Inspirationskataloget downloades gratis, og 

der ligger information om kurser for lærere og pædagoger i Aarhus Kommune. 

 

8.7 Cyberhus/Center for Digital Pædagogik 

I forsommeren 2011 udvidede AarhusEksperimentet samarbejdet med Cyberhus/Center for Digital 

Pædagogik til at omfatte et pilotprojekt. Projektet er pt. under udarbejdelse, men formålet er at 

kombinere erfaringer fra AarhusEksperimentet med Cyberhus/Center for Digital Pædagogiks 

erfaringer med de sociale medier. Der arbejdes således på at præsentere et koncept, som kan indgå i 

folkeskolens 4. og 8. klasse. 
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8.8 Social Pejling i Østjyllands Politikreds 

Allerede før AarhusEksperimentet var der i Østjyllands Politikreds forsøg med social pejling i 5. 

klasse. I kølvandet på den dokumenterede effekt af social pejling i AarhusEksperimentet overgår 

forsøget til en permanent ordning i alle 5. klasser i Østjyllands Politikreds. 
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