
Social Pejling
En metode til forebyggelse  

af risikoadfærd og kriminalitet



Om Social Pejling, 
Risikoadfærd og 
Forskningsresultater

Ét år efter forsøget var forsøgsgruppen alkoholforbrug således 
39 % mindre, deres rygning 38 % mindre og deres straffelovs-
kriminalitet ca. 50 % mindre end sammenligningsgruppen, som 
ikke havde haft undervisningsforløbet.

Ligeledes kunne man konkludere, at en nedgang i sociale overdri-
velser medfører, at omfanget og hyppigheden af andre former for 
risikoadfærd også mindskes (kilde: Videnscenter for Social Pejling).

I perioden 2009 – 2011 blev der i Aarhus gennemført et tilsvarende 
forskningsprojekt ”Aarhus – Eksperimentet” (link). Resultatet her stemte 
helt overnes med Ringstedsforsøget.

Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen: Mennesker er tilbøje-
lig til at ”glemme” viden, værdier og holdninger for ikke at afvige for 
meget for andre. Den enkelt søger ofte at leve op til andres forvent-
ninger for på den måde at opnå anerkendelse, respekt, kærlighed 
og tryghed. Dette er en helt naturlig menneskelig reaktion.
 
Forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være 
præget af sociale overdrivelser. Det kan udvikle sig til såkaldte 
flertalsmisforståelser, når flere begynder at opfatte de sociale 
overdrivelser som facts. 

Mange tror, at andre er mere risikovillige, end både de selv og 
andre rent faktisk er – og de søger at leve op til det, de tror, er 
den normale adfærd. Når vores pejling af andres forventninger 
og holdninger (social pejling) er baseret på forestillinger i stedet 
for facts, bliver resultatet en mere risikobetonet adfærd.

I perioden 2001 – 2004 gennemførtes Ringstedsforsøget for 
11-24-årige i Ringsted. Forsøget benyttede metoden social pejling, 
og det viste sig blandt andet, at social pejling giver bedre forebyg-
gelsesresultater end f.eks. oplysnings- eller skræmmekampagner. 

Forsøget viste således, at elever i 5. og 6. klasser, som i et fire 
lektioners undervisningsforløb blev konfronteret med deres egne 
sociale overdrivelser og fik lov til at diskutere årsagerne til disse, 
blev påvirket holdningsmæssigt og efterfølgende udviklede væ-
sentlig mindre risikoadfærd end andre børn på deres alder.

https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/forebyggelse/#1


Social Pejling klasseforløbet tager afsæt i elevernes besvarelse af 
et elektronisk spørgeskema (spørgeskemaet er 100 % anonymt). 
Med udgangspunkt i elevernes forestillinger kan Social Pejling 
afdække deres egne sociale overdrivelser og misforståelser. 

Spørgsmålene handler om en type risikoadfærd – og her bruger 
vi elevernes forestilling om børns og unges rygevaner jf. Ring-
stedsforsøget. På rygning er der troværdig statistiske fakta til at 
sammenligne elevernes besvarelser med. Ligeledes er der ikke 
fortolkningsmuligheder på, hvad man forstår ved rygning. Spørge-
skemaet er således alene en indgang til børnenes overdrivelser og 
misforståelser. 

Med udgangspunkt i elevernes forestillinger i deres besvarel-
ser gennemføres et fire lektioners klasseforløb. Her arbejder 
eleverne med forholdet mellem; hvad de tror, hvorfor de tror 
det, og hvad der er fakta. Forløbet munder ud en i klasseaftale, 
som handler om at øve sig i at undgå sociale overdrivelser og 
flertalsmisforståelser. 

Forløbet styres af to instruktører med en af klassens faste lærere 
aktiv på sidelinjen, så klassen senere kan arbejde videre med 
indholdet i klasseaftalen.

Social Pejling  
5. klasse, Aarhus



Social overdrivelse
Opstår, når man overdriver over for  
andre. Derved kan børn og unge  
komme til at tro, at der er flere, der 
 f.eks. kommer for sent i seng, ryger  
eller drikker alkohol, end der faktisk er.

Flertalsmisforståelser
Opstår, når man tror, at det er de 
fleste, der gør bestemte ting, selv om 
det faktisk kun er få. Flertalsmisfor-
ståelser er ofte med til at bestemme 
menneskers adfærd.

Risikoadfærd
En adfærd, som kan forårsage skader 
på en selv eller andre, f.eks. rygning, 
alkohol, usund kost, kriminalitet og 
mobning. 



Kort tid efter klasseforløbet kan der afvikles et forældremøde for at 
give forældrene indblik i metoden ”Social Pejling” samt diskutere 
mulighederne for at støtte op om klasseaftalen.

Det giver desuden forældrene mulighed for efterfølgende at tale 
med deres børn om social pejling. Derved forstærkes den positive 
forebyggende virkning af indsatsen.

Forældremøde

Har viden og erfaring i arbejdet med børn og unge samt metoden 
social pejling. Gruppen er tværfagligt sammensat af skolelærere, 
politifolk, pædagoger m.fl. 

SSP Aarhus, Østjylland Politi, SSP Østjylland & Børn og Unge Aarhus

Kontakt: 
Signe Hutters, Børn og Unge, Aarhus Kommune, 
E-mail: sihut@aarhus.dk

Instruktørgruppen




