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Social Pejling for 6. årgang 
 
I de seneste år er det blevet tydeligt, at menneskers risikoadfærd ikke bare skyldes manglende viden, 
sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. 
Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen. Den enkelte søger ofte at leve op til andres 
forventninger, 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, som 
kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser, når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser.  
Resultatet bliver, at vi får en mere risikobetonet dagligdag, end hvis vores pejling af andres 
forventninger og holdninger (social pejling) var baseret på facts i stedet for forestillinger. 
”Ringstedforsøget”, et forebyggelsesforsøg, som bl.a. arbejdede med metoden social pejling, 
viste fx at fokus på social pejling giver bedre forebyggelsesresultater end det traditionelle fokus på 
viden og holdninger – fx oplysningskampagner. 
 
Formål: 

• Tage temperaturen på klassens trivsel 
• Støtte og fremme de enkelte i selvstændig beslutningstagen 
• Bidrage til de en kultur, hvor man træffer de gode valg 
• Give eleverne indsigt i teorien omkring gruppedynamikker og flokmentalitet 
• At eleverne lærer at sige fra overfor gruppepres 
• At elever og forældre opnår kendskab til risikoadfærd og påvirkning fra sociale overdrivelser 
• At eleverne og forældre får kendskab til udefrakommende påvirkninger, sociale medier og 

medier generelt. 
• At eleverne og forældrene får kendskab til begrebet ”flertalsmisforståelser” 

 
Indsats: 
Der holdes et oplæg á to lektioner for 6. klasserne. Det er tænkt som et oplæg til et videre forløb, 
hvor klasserne efterfølgende selv arbejder videre med emnet – eventuelt tværfagligt med 
inddragelse af fagene. 
 
Ligeledes afholdes der et oplæg for forældrene i sociale overdrivelser, flertalsmisforståelser og med 
et særligt fokus på, hvordan forældrene hjælper barnet med at tage de gode valg. Oplægget varer 90 
minutter. 
 
Forventninger til skolen 

• At klasselæreren deltager i oplæggene både for eleverne om dagen og i forældremødet om 
aftenen.  
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• Skolen stiller faciliteter til rådighed. (Lokaler, stole, lyd, projektor) 
• Klasselæreren står for at indkalde forældrene til forældremødet med tilsendte skabelon fra 

SSP-formidlerteamet.  
• At klasselæreren arbejder videre med social pejling efter oplægsdagen. 

 
Projektet kommer med: 
Eleverne: 

• 2 lektioners oplæg/undervisning for eleverne om social pejling, trivsel, risikoadfærd og 
flertalsmisforståelser. 

• Inddragelse af elevgruppen 
 

Forældrene: 
• 90 minutters oplæg for forældrene på forældremøde senere samme dag.  
• Oplæg for forældrene om ungekulturen 
• Opdatere forældrene på området med teori og ny viden 
• Skabe dialog blandt forældrene 
• Gode råd til forældrene om, hvordan de bedst guider deres unge i de sociale arenaer, hvor de 

begår sig. 
• Understregning af vigtigheden af aktiv stillingtagen og involvering i forhold til børnenes 

sociale liv. 
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