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Resumé 
I efteråret 2010 blev der i 8. klasserne på Hasle Skole og Møllevangskolen gjort forsøg med brug af 

social pejling i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Således gennemførte to UU-

vejledere fem forholdsvist identiske forløb af to lektioner i hver klasse. 

 

Denne rapport viser, hvordan social pejling i UU-regi medførte nye og anderledes måder at arbejde 

på. Det vil stå klart, at UU-vejlederne, ved at bruge social pejling og ”klikkers,” gav de unge nogle 

konkrete og nærværende spørgsmål om uddannelsesvalg, som de kunne forholde sig til. Elevernes 

svar omkring egne valg og præferencer samt deres forestillinger om de enkelte uddannelser og deres 

kammeraters uddannelsesvalg lagde et solidt grundlag for diskussion af introduktionskurser og 

uddannelse. Samtidigt skabtes grobund for et tillidsfuldt forhold mellem UU-vejledere og de unge, 

og social pejlingsmetoden fremstår således som et oplagt dialogisk og relationsskabende værktøj til 

brug i gruppevejledninger.  

 

Som afslutning konkluderer rapporten, at det vil være oplagt at arbejde videre med social pejling i 

UU-regi. Dette arbejde anbefales at ske ved nedsættelse af arbejdsgruppe samt en opkvalificering af 

UU-vejledere via kurser og mesterlære.    
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1. Indledning 
AarhusEksperimentet er et tværgående udviklingsprojekt i Hasle og Møllevangen, som har social 

pejlingsmetoden som fundament.1 Social pejling handler om sociale overdrivelser og flertals-

misforståelser. Mange børn og unge har overdrevne forestillinger om deres kammerater, og som 

konsekvens pejler mange børn og unge efter, hvad de tror, de andre gør. I AarhusEksperimentet 

arbejdes der bredt med at gøre børn og unge opmærksomme på sociale overdrivelser og 

flertalsmisforståelserne; tesen er, at dette fremmer trivsel og forebygger risikoadfærd.  

 

Metoden kan dog også benyttes til at sætte fokus på et enkelt felt.2 På uddannelsesområdet påvirkes 

børn og unges uddannelsesvalg af deres forestillinger om, hvad deres kammerater vil. En stor 

gruppe af elever, som f.eks. åbenlyst vil på gymnasiet eller starte på Frisørskolen, trækker hermed 

ofte en stor gruppe af andre elever med sig. Dette betyder, at nogle unge vælger introduktionskursus 

og senere ungdomsuddannelse, som indholdsmæssigt ikke helt svarer til deres reelle ønsker for 

fremtiden. De er, med andre ord, fastlåste pga. kammeratskabsrelationerne og faren for at vælge 

forkert og droppe ud bliver hermed større. 

 

Men måske er Frederik ikke den eneste, der vælger gymnasiet, men drømmer om en 

tømreruddannelse? Og måske er Laura slet ikke den eneste, der starter på Frisørskolen, men 

egentlig hellere vil være syerske? Ved at tale om egne ønsker og forestillinger om kammeraterne og 

om de enkelte uddannelser, er forsøgets tese, at de unge vil blive stimuleret til at træffe mere 

kvalificerede og selvstændige valg. At de i højere grad vil vælge introduktionskursus og uddannelse 

med hjertet og ikke ud fra, hvad de tror, kammeraterne gør. 

 

I efteråret 2010 indgik AarhusEksperimentet og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i 

samarbejde. Ønsket var at bruge social pejling som metode i forhold til 8. klasse elevernes 

uddannelsesvalg, herunder deres valg i forhold til de obligatoriske introduktionskurser.3 Formålet 

var at vurdere, om metoden kan bidrage positivt i UU-sammenhæng. 

                                                 
1 Projektet strækker sig fra januar 2009 til august 2011. De samme børn og unge deltager gennem hele perioden; i 
skoleåret 2010/2011 6.-8. klassetrin. Læs evt. mere på www.aarhuseksperimentet.dk. 
2 Der er gjort flere forsøg med social pejling både national og internationalt. I Ringsted viste et længerevarende forsøg, 
at der ved at konfrontere elever på mellemtrinnet med, at der ikke er så mange, der ryger, som de går og tror, sker en 
nedgang i antallet af elever, der selv starter på at ryge (se Balvig, Holmberg og Sørensen: Ringstedforsøget, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 2005). 
3 Alle 8. klasser i Aarhus Kommune deltager i foråret 2011 på introduktionskurser på de forskellige uddannelser. Hver 
elev skal efter eget valg besøge to uddannelsessteder. 
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Denne rapport er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra dette forsøg. Der blev i alt foretaget én 

forsøgsgang i hver af de fem 8. klasser på hhv. Hasle Skole og Møllevangskolen. Til stede var de to 

tilknyttede UU-vejledere, en UU-konsulent samt undertegnede som repræsentant fra 

AarhusEksperimentet og som antropolog. Erfaringer fra forsøgene er således indsamlet ved hjælp af 

især kvalitativ metode, dvs. gennem observationer i klasserummet samt efterfølgende samtale med 

UU-vejledere. Der er ligeledes trukket på erfaringer fra AarhusEksperimentet samt suppleret med et 

elevspørgeskema vedr. vurdering af undervisningen. 

 

Rapporten starter ud med et afsnit om forberedelse til forløbene. Her beskrives arbejdsgangen samt 

de ”klikkers,” som er benyttet i alle forløb. Herefter følger et afsnit med udgangspunkt i elevernes 

reaktioner under forløbene. Det vil vise elevernes svar og holdning til nogle af de spørgsmål, som 

blev stillet. Ligeledes vil afsnittet give indblik i elevernes mening om brug af social pejling i UU-

regi. Det næste afsnit tager afsæt i et UU-perspektiv. Her vil vejledernes og den tilknyttede 

konsulents refleksioner over forsøget blive fremlagt sammen med deres holdning til brug af social 

pejling. Afslutningsvist konkluderes der på baggrund af rapporten. Her vil der blive præsenteret et 

forslag til videreudvikling af social pejling i UU-regi.  

 

 

2. Forberedelse 
Forud for forsøgene blev der i foråret 2010 etableret en arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe bestod 

af seks repræsentanter fra UU, dvs. fire UU-vejledere, en konsulent og en afdelingsleder, samt to fra 

AarhusEksperimentets projektledelse. De indledende møder blev brugt til at demonstrere social 

pejlingsmetoden. Således fremlagde projektledelsen fra AarhusEksperimentet hvorledes flertals-

misforståelser kan indgå i arbejdet med børn og unges valg af uddannelse (se arbejdsgang i figur 1).  

 

I den forbindelse blev det besluttet at benytte ”klikkers” hos målgruppen. ”Klikkers” er et form for 

afstemningsapparat, der primært kendes fra quizzen ”Hvem vil være millionær?” Her indgår 

apparatet, når publikum spørges til råds (se illustration 1). Afstemningen foregår under fuld 

anonymitet.  
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     Illustration 1: Klikkers [www.unf.edu/.../edtech/clickers/clickers.jpg] 

 

 

Klikkers anvendes i social pejling til at illustrere sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. 

Således spørges der først ind til den enkelte, hvorefter disse svar sammenlignes med forestillinger 

om andre. I forsøgene blev der f.eks. spurgt ind til, hvor mange der vil på en erhvervsuddannelse 

efterfulgt af et spørgsmål om, hvad de tror, deres kammerater vil. Her viste der sig i nogle klasser 

en flertalsmisforståelse i og med at flertallet i nogle klasser fejlagtigt troede, at kun få var 

interesseret i en erhvervsuddannelse.      

 

Forud for forsøgene arbejdede UU videre med muligheden for at bruge metoden i deres arbejde. 

Der blev formuleret spørgsmål, som kunne være relevante at stille i 8. klasse forud for deres valg af 

introduktionskursus, og disse blev skrevet ind i klikkersprogrammet. AarhusEksperimentets 

projektledelse indgik her som sparringspartnere.  

 

 

 
Figur 1: Oversigt over arbejdsgang 

 

Efterår 2010 Forår 2010 

- Finpudsning af spørgsmål 
- Gennemførsel af forløb i 
klasserne 
- Evaluering 

- Socialpejlingsmetoden og 
”klikkers” præsenteres for UU 
- Formulering af spørgsmål og 
opsætning i program 
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3. Elevperspektiv 
I tiden op til forsøgene blev der koordineret dato og tidspunkt med de involverede klasselærere. I 

nogle klasser var det ikke muligt at finde et tidspunkt, hvor klasselæreren kunne være til stede, så 

her trådte en faglærer til. 

 

Forsøgene startede med en kort introduktion til UU og til elevernes uddannelsesmuligheder efter 

folkeskolen. Herefter blev ”klikkers” udleveret, og eleverne sat ind i afstemningsmulighederne. 

Allerede fra start fangede den ny teknologi eleverne. De var meget opsatte på at trykke deres svar 

ind på displayet, og eleverne i de fleste klasser skyndte på hinanden for at se resultaterne projekteret 

op på lærredet. Der var i de første forløb ca. 20 spørgsmål. Disse blev dog reduceret undervejs for at 

give bedre tid til dialog i klassen. Nogle af spørgsmålene var gennemgående, og det er de mest 

relevante, der vil blive draget frem i det følgende. 

 

Eleverne spørges, om det er vigtigt for dem at komme på introduktionskursus sammen 
med en klassekammerat. Efterfølgende spørges de, hvor mange af deres 
klassekammerater, de tror gerne vil af sted sammen med en kammerat. De fleste har 
gættet rigtigt; langt de fleste vil gerne følges med en anden. 
 
UU-vejleder:  ”Hvorfor vil I helst af sted sammen med en anden?” 
Elev:  ”Det er altid rart at have en med, man kan snakke med om det.” 
Elev:  ”Det er trygt.” 
UU-vejleder:  ”Hvad kunne fordelen være ved at være alene?” 
Elev:  ”At kunne koncentrere sig noget mere. Så er der ikke så mange, der  

larmer.” 
Elev:  ”Jeg kendte ikke nogen [en gang jeg var af sted alene], men jeg 

snakkede bare med dem, og så nu har jeg tre nye venner.” 
Elev: ”Min søster siger også, at når man kommer væk fra folkeskolen, så har 

man ikke de samme venner. Man får nye venner, og man har ikke de 
samme venner som i folkeskolen.”4 

 
 

Som eksemplet viser, så blev klikkersspørgsmålene, og elevernes svar fulgt op med dialog. I det 

ovenstående får eleverne sat ord på, hvorfor de fleste helst vil af sted på introkursus med en 

klassekammerat; det er rart og trygt. Samtidigt diskuteres også fordelene ved at tage af sted alene. 

Hermed ekspliciteret nogle af de strategier, som de unge kan benytte sig af, hvis de skal alene på 

introduktionskursus. De bliver gjort opmærksomme på muligheden for at tale med de unge fra de 

                                                 
4 Alle feltcitater er taget direkte fra forsøget. Dog vil nogle af eksemplerne indeholde svar fra elever fra forskellige 8. 
klasser. At dette ikke har betydning i selve analysen skyldes, at forløbene rent spørgsmålsmæssigt var meget identiske. 
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andre 8. klasser i Aarhus Kommune, og på chancen for derigennem at etablere nye venskaber. Alt 

andet lige vil dette betyde, at den enkelte elev bliver gjort bekendt med, at han eller hun ikke er den 

eneste, der er usikker på introkurserne, og at der er mulighed for at vende det til noget positivt, hvis 

de skal af sted alene. Noget som vil motivere til at turde vælge introkursus efter eget valg i stedet 

for efter kammeraternes. 

  

I spørgsmålet om introkurser viste der sig meget få overdrivelser og flertalsmisforståelser. De fleste 

var, som sagt, enige om, at de helst ville af sted med en klassekammerat. Overdrivelser og 

flertalsmisforståelser i klasserne blev dog tydelige i andre sammenhænge. Her et eksempel fra 

Møllevangskolen: 

 

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 privat skole.” 
 

 

Selvom der også var elever, som mente, det måtte være på Hasle Skole, så var der ingen tvivl om, at 

flertallet klart talte for, at det måtte være på Elise Smith Skolen. 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. Den efterfølgende diskussion af 

grundene til, at eleverne på Hasle Skole faktisk stræber efter at komme på gymnasiet, kastede dog 

lys på det faktum, at der er mange minoritetsforældre på skolen, som ønsker en klassisk boglig 

uddannelse for deres børn (jf. UU-vejleder). 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: 

 

Elev:  ”Det har noget at gøre med, hvad man vil. Det kommer jo 
helt an på, hvad man vil.” 

 
Elev: ”Man kan jo ikke sige, at den ene er bedre end den anden. 

Det bedste er jo det, man selv vil.” 
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Flere gange gav eleverne udtryk for vigtigheden af at kunne stå fast. Samtidigt var de dog også 

bevidste om, at der var andre end dem selv, der havde indvirkning på deres valg af introkursus og 

uddannelse. I spørgsmål omkring indflydelse fra forældre, mente de fleste, at de var under 

indflydelse herfra. Dette ledte til diskussion omkring fordele og ulemper ved indblanding fra 

forældre.  

 

Elev:  ”Jeg læste et sted, at I nogle familier, der stiller forældre for store krav 
til deres børn. Altså de siger, du skal være dit og dat, f.eks. noget der 
giver god løn , men det er ikke sikkert, det er det barnet vil.” 

 
Elev: ”Hvis ens forældre ønsker noget andet, end det man selv ønsker, f.eks. 

astronaut, det ville jeg ik’.” 
 

Elev:  ”Ens forældre de kender jo barnets gode og dårlige sider. 
De ved, hvad han kan li’ og ikke li’ at arbejde med.” 

 
Elev: ”Jeg synes, det er synd for dem [der ikke har forældre, der blander sig] 

for det er vigtigt, at få sine forældre til at hjælpe med finde ud af hvorfor 
en uddannelse, jeg skal ha’.” 

 

 

Trods store forskelle på om den enkeltes forældre blandede sig i uddannelsesvalg eller ej, var der 

bred enighed om, at forældre: ”De ønsker det allerbedste for deres barn.” Samtidigt var fortællinger 

omkring modet til at tage egne valg dominerende:  

 

UU-vejleder:  ”Hvad er vigtigt, når man tager et uddannelsesvalg? 
 
Elev:  ”At man står fast. Man skal have det godt.” 
Elev: ”Man skal være tilfreds og ikke blive træt af det.” 
Elev:  ”Man er glad.” 

 

 

Diskussionen omkring uddannelsesvalg skete i den sidste halvdel af forløbet. Således skal svarene 

også ses i sammenhæng med, at der forinden har været optakt til netop at udtrykke sig selvstændigt 

omkring valget. Dette betød, at eleverne gennem seancen var blevet stimuleret til at turde finde sig 

selv og tage egne beslutninger. Om dette har haft direkte betydning for, at mange elever var faste i 

stemmen omkring deres fremtid er svært at vurdere, men der var 88% i 8. klasserne som mente, at 

det var vigtigt at komme på introkursus ved den sidste afstemning.  
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Elevbegrundelserne var:  

 

Elev:  ”Det er jo vigtigt, at komme ud og se hvad man skal, så man kan få et 
indblik.” 

 
Elev: ”Det er jo et sted man skal være i 2-3 år, så det er vigtigt, at man kan 

vurdere.” 
 

 

3.1 Kvalitativ vurdering af forsøgene 

Med fem voksne til stede under forløbene er det klart, at eleverne var under et vis pres, når og hvis 

de ville ytre sig. Det var derfor også svært at få eleverne i tale om social pejlingsmetoden, og den 

formidling de netop havde modtaget. Efter mislykkede forsøg på Møllevangskolen, introduceredes 

der på Hasle Skole et spørgeskema, hvor eleverne anonymt kunne tilkendegive deres vurdering. Der 

var tale om et simpelt spørgeskema, hvor eleverne på to spørgsmål skulle tilkendegive deres 

vægtning på en skala fra 1 til 10. De havde også mulighed for at beskrive, hvad der overraskede 

dem. 

 

På spørgsmålet ”Hvordan var undervisningen?” svarede eleverne, på en skala fra 1 til 10, fra 

kedelig til sjov i gennemsnit 7,7 (se gul markering, figur 2), mens de på spørgsmålet ”Lærte du 

noget nyt?”- fra intet til meget, i gennemsnit svarede 7,3 (se grøn markering). 

 

Figur 2: Oversigt over skalavurdering  

 

I og med at eleverne vurderer såvel undervisning og udbytte til over middel tyder på, at eleverne har 

taget formidlingen til sig, og at der er chance for, at det har positiv indflydelse på fremtidige 

uddannelsesvalg. Der vil således være mulighed for at eleverne for fremtiden i højere grad træffer 

mere kvalificerede og selvstændige valg. 

 

10 5 1 
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Spørgeskemaet sluttede af med muligheden for at beskrive det overraskende. Hvor de to første 

spørgsmål indebar en hurtig stillingtagen til en skala, krævede dette spørgsmål mere refleksion og 

ikke mindst tid. Mange elever var tydeligvis trætte efter to intensive lektioner og parate til 

frikvarter. Derfor var det kun ca. en tredje del, der udfyldte denne del af skemaet. De konkrete bud 

på spørgsmålet ”Hvad overraskede dig?” var: 

 

• ”At der er mange der vil på HHX i stedet for EUD” 
• ”De svar på om hvor mange der bliver påvirket af deres forældre til at vælge en 

uddannelse.” 
• ”At 6 personer tænker på deres forældre, når de skal vælge en uddannelse.” 
• ”Gennemsnittet på karaktererne til universitetet osv.” 
• ”Det overraskede mig, at der var mange, der vil ind på EUD.” 
• ”Der var ikke rigtig noget, der var overraskende, men måske at der var flest 

udenlandske piger, som tager en gymnasial uddannelse.” 
 

 

Svarene her henviser i de fleste tilfælde til de social pejlingsspørgsmål, hvor der var direkte 

sammenligning mellem forestillinger og virkelighed. Tankegangen om at ikke alt stemmer overens 

med virkeligheden, gjorde sig således også gældende i et retroperspektiv. Herudover var der en del 

elever, der svarede ”Ikke noget.” Dette kan være udtryk for, at der i nogle klasser var få sociale 

overdrivelser og flertalsmisforståelser. Hvor eleverne havde en meget præcis opfattelse af deres 

klassekammeraters mening blev de selvsagt ikke overraskede. 

 

Spørgeskemaet bad også eleverne om at markere, om de var drenge eller piger. Dette havde til 

formål at spore en evt. forskel i vurderingen blandt kønnene. Svarene viste dog ingen markante 

forskelle, og det tyder således på, at ”klikkers” appellerer ligeligt til såvel drenge som piger. En 

undtagelse var dog pigerne i en enkelt klasse; de mente ikke, at de havde lært så meget nyt og havde 

et gennemsnit på 6,0 i forhold til det overordnede gennemsnit på 7,3.  

 

 

4. UU-perspektiv 
Under forløbene viste der sig flere perspektiver på at bruge social pejling i UU-regi. Dette afsnit vil 

give indblik i de overvejelser og muligheder, som UU erfarede. 
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4..1 Tekniske og indholdsmæssige udfordringer 

Der er ingen tvivl om, at forberedelse til forsøgene var en udfordring. Teknisk set skulle UU-

vejlederne gøre sig fortrolige med klikkers og klikkersprogrammet, hvilket viste sig at være mere 

tidskrævende end forventet. Klikkersmanualen var også mindre brugervenlig end håbet på. Som 

løsning på problemet blev en UU-konsulent tilknyttet for at tage sig af den tekniske side af forsøget. 

Dette gav større fokus på den indholdsmæssige del. I første omgang formulerede UU en lang række 

faktaspørgsmål om uddannelserne. Således blev der f.eks. spurgt til ”Hvad er EUD?” Spørgsmål 

som ikke indebærer en social pejlingsdimension, hvor der sammenlignes med den enkelte elevs 

holdning og forestillinger om kammeraters holdninger. Tankegangen bag social pejling kræver en 

dyb indsigt i de bagvedliggende mekanismer, og ved sparring med AarhusEksperimentet fik 

spørgsmålene i højere grad karakter af social pejling. Som foregående afsnit vidner om, så var det 

dog langt fra alle spørgsmål, hvor flertalsmisforståelser blev tydelige. Ikke alle spørgsmål behøver 

en sammenligningsfunktion, men i nogle klasser var der så få flertalsmisforståelser, at det var svært 

at tale om overdrevne forestillinger. Overraskelsesmomentet udeblev simpelthen, som også eleverne 

gav udtryk for (se afsnit 3).  

 

 

4.2 Afvikling af forløb 

Der var i løbet af de fem forsøgsgange en meget tydelig progression i måden at køre forløbene på. 

De første forløb manglede fokus på social pejling, dvs. en egentlig social pejlings dialog, hvor 

elever konfronteres med deres egne holdninger, og hvad de tror om deres klassekammerater. Dette 

skyldtes spørgeteknikken. Med social pejlingsspørgsmål er det vigtigt, at der er tale om åbne 

spørgsmål, hvor det er eleverne, der giver svarene og ikke kun er passivt modtagende af 

information. I og med at de unge er aktive og gør sig deres egne slutninger omkring 

flertalsmisforståelser øges chancen for, at de tager tingene til sig og ikke mindst med sig - og i 

stedet for at gøre som andre, i højere grad træffer kvalificerede og selvstændige valg i forhold til 

introduktionskursus og fremtidige uddannelsesvalg.  

 

Undervejs i forløbene udviklede UU-vejlederne sig fra at føle sig tynget af social pejlingsmetoden 

til at få dybere forståelse for den og til at bruge den som et dialogisk værktøj. Mængden af 

spørgsmål blev således, som tidligere nævnt, også reduceret undervej, da UUerne konkluderede: 

”…Hellere færre spørgsmål og en UU der griber svarene. Der skal være meningsudveksling.” 
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4.3 Et dynamisk team 

Hvor tilstedeværelsen af fem voksne for de unge måske kunne være lidt intermiderende, så var det 

for UUerne en klar fordel at være flere. At en konsulent varetogt det tekniske betød, at UU-

vejlederne kunne koncentrere sig som at komme i dialog med eleverne – således havde den ene UU-

vejleder styringen, mens den anden supplerede. Dette skete til stor tilfredshed for UU-vejlederne:  

 

”Det er godt, at vi er to, så der kan sparres. Det er en dynamisk proces. 
Man skal være dus med at turde stille spørgsmål til eleverne. Vi kan hurtigt 
give svar, vi er oven på.” 

 

 
Begge vejledere talte om den gode dynamik imellem dem, og om hvordan eleverne på den vis 

kunne mødes hurtigt og kontant, når spørgsmål og svar kaldte på diskussion. 

 

”Det jeg godt kan li’ er, at vi bli’r et team. Vi er som vejledere utrolig 
ensomme. Det er et dialogredskab, som gør, at vi bli’r et team. Det skaber 
jo en sikkerhed vejlederne imellem. Hvis jeg havde haft en ny med, som ik’ 
er lærer, så giver det en fornemmelse af, hvordan gør man i en klasse og 
dermed bliver det også et redskab som opkvalificerer.” 

 

 

Fokus på social pejling og klikkers som et dialogisk værktøj betød, at konsulent og vejledere var 

enige om, at andre faggrupper end lærere kunne møde ekstra udfordringer i tilgangen. Den specielle 

spørgeteknik og dynamikken er noget, der skal læres, og der blev således stillet forslag om 

mesterlære. UU-vejlederne, som i dette tilfælde begge havde lærerbaggrund, ville introducere 

kolleger til metoden ved at tage dem med i undervisningen. Samtidigt var de også enige om, at den 

direkte dialog med de unge også kunne være udfordrende for dem selv: 

 

”En barriere er absolut, at har man en offday, så dur det ik’. Man skal følge 
meget med i, hvad der sker i processen, ellers kører det i skuddermudder. 
Man skal hele tiden fornemme dem, deres meninger, hvor er de. Vi er jo 
ukendte og skal sælge et budskab. Man er simpelthen nødt til at lytte til 
svarene. Det er et dialogisk værktøj.” 
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4.4 Hvilken effekt har social pejling i UU-regi? 

Forsøget med social pejling har til formål at vurdere, om metoden kan bidrage positivt i UU-regi og 

helt konkret stimulere de unge til at træffe mere kvalificerede og selvstændige valg. 

 

Havde forsøget ikke fundet sted, ville klassen have fået den normale procedure for introduktion til 

introkurserne i 8. klasse. Dette indebærer en 10 min. præsentation, hvorefter det er klasselærerens 

opgave at følge op på undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 

(UEA). Dette, påpeger UU-vejlederne, sker dog ofte i begrænset omfang. Klasselærerne har ikke 

altid den fornødne viden omkring de timeløse fag, da ”…det er fuld af lovgivning, og den enkelte 

har ikke mulighed for at sætte sig ind i det.” 

 

I en vurdering af formidlingen lægger UU-vejlederne vægt på, at metoden giver indsigt i elevernes 

viden og ikke mindst manglen på samme. Begge vejledere var overraskede over, hvor lidt eleverne 

vidste om uddannelserne og mulighederne efter folkeskolen. Klikkers og social pejling sås derfor 

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.” 

 

”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 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. 
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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.5 

 

 

5. Konklusion: Skal vi arbejde med social pejling i UU-regi? 
Rent kvantitativt er det svært at måle på forsøget. Ændring i holdning og motivation for introkurser 

sker inde i hjernen på den enkelte elev, og effekten kan kun observeres på den lange bane ved at 

undersøge, om netop disse elever har valgt mere optimalt i forhold til introkurser og i forhold til 

uddannelse efter folkeskolen. At der alligevel vil blive konkluderet på effekten i denne rapport, 

skyldes de observationer, der er gjort i klasserummet, og de efterfølgende samtaler med UU-

konsulenten og UU-vejlederne, dvs. grundlaget for denne rapport. 

 

Afsnit 3 og 4 behandlede social pejling i UU-regi fra hhv. et elev- og UU-perspektiv. Opsummeret 

er konklusionerne her: 

 

1) Eleverne var motiverede for forløbet. De var opsatte på at trykke svar ind på displayet 
og på at se de efterfølgende resultater af afstemningerne. 

 
2) Eleverne vurderer såvel undervisning og udbytte til over middel. Chancen for, at 
formidlingen har positiv indflydelse på fremtidige uddannelsesvalg bliver hermed større.  

 
3) UU-vejlederne ser klikkers og social pejling som et dialogisk værktøj. Det vurderes 
som en effektiv gruppevejledning, hvor information vedr. introkurser og uddannelse kan 
blive formidlet. 

 
4) UU-vejlederne vurderer, at der er kommet en bedre relation til eleverne. En relation 
som på sigt kan bane vejen for et tillidsfuldt forhold mellem vejleder og elev.   

 
5) UU-vejlederne bifalder muligheden for at formidle som et team. Den gode dynamik 
imellem vejlederne motiverer dem, og de mener formidlingen bliver mere levende og 
spændende for eleverne. 

 
6) UU-vejlederne ser metoden som en mulig øjenåbner for lærerne. Lærerne får et præcist 
indtryk af elevernes holdninger og forventninger til introkurser og uddannelse. 

 

                                                 
5 Der er ikke systematisk indhentet lærerreaktioner. Informationerne i denne rapport bygger på observationer fra 
klasserummet samt efterfølgende tolkninger fra UU-vejlederne.  
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7) UU-vejlderne vurderer, at tekniske og indholdsmæssige udfordringer kan løses ved 
opkvalificering af kolleger og gennem mesterlære.  

 

På baggrund af dette, må forsøgene med social pejling i UU-regi anses som en succes. Det foreslås 

derfor, at arbejde videre med at udvikle et koncept, som kan bruges i UU-regi.  I første omgang ved 

et pilotprojekt i Socialdistrikt Midt. 

 


