Jagtrapporten 2016
En sammenfatning af de vigtigste pointer fra Jagten 2016

Den 15. september 2016 mødtes 700 unge mennesker foran Elværket i Holbæk tidligt om
morgenen. Her gik starten til Jagten, som er en årligt tilbagevendende begivenhed for
8.klasser i Holbæk Kommune. I år deltog 35 klasser fra kommunale og private skoler.
Jagten 2016 foregik klassevis. Klasserne bevægede sig fra post til post med deres lærer
som guide. Ingen af de 35 klasser havde identiske programmer. På de fleste poster havde
aktiviteten sit udgangspunkt i det overordnede tema for Jagten 2016:
”Fællesskaber i et ungdomsliv”
På deres vej gennem byen besøgte deltagerne poster, hvor de blev udfordret på evnen til
at samarbejde på forskellige planer. Andre steder blev de udsat for fysisk betonede
aktiviteter.
I forhold til tidligere udgaver af Jagten blev der i år sat to nye tiltag i værk, som fik
indflydelse på det samlede udbytte af Jagten 2016.
1) Ni af posterne var lagt ind i ”udviklingscirkler”, hvor deltagerne ud fra problemstillinger
knyttet til Jagtens tema arbejdede på en sådan måde, at det førte til konkrete
handlingsorienterede forslag, som de unge med en vis guidning selv kan være med til at
føre ud i livet. 18 af de 35 deltagende klasser var med i en af cirklerne. De enkelte klasser
tog deres forslag med hjem – her i ”rapporten” er det kun et par af forslagene, der nævnes.
2) Under postnavnet ”kahoot” blev der på Filmtorvet gennemført en kvantitativ
undersøgelse, som blev besvaret af 388 deltagere. De svarede på en række spørgsmål
relateret til temaet ”Fællesskaber i et ungdomsliv”.
Begge tiltag fik betydning for indsamlingen af viden om deltagernes tanker og idéer.
I det hele taget kom der på mange af posterne besvarelser frem, som kan være brugbare
for voksne, der arbejder med unge mennesker i Holbæk Kommune. I det følgende trækkes
de enkelte pointer frem:
Ensomme unge
En af grundene til at årets Jagt-overskrift hed ”Fællesskaber i et ungdomsliv” var, at det i
2015 kom tydeligt frem, at antallet af ensomme unge er stort. Kahoot-undersøgelse
understøtter udsagnet: 15 % af deltagerne giver udtryk for, at de ”meget ofte føler sig
ensomme”. På et andet spørgsmål svarer 12 % af de unge, at de ”sjældent eller aldrig går
til noget”.

Aktiviteter med klassen
I forhold til problematikken med ensomme unge er det interessant, at flere af de deltagende
klasser i Jagten 2016 peger på, at de gerne vil lave flere aktiviteter sammen med deres
skoleklasse. Der bliver både peget på ture i forlængelse af skoledagen og faglig
undervisning i andre fysiske rammer end klasseværelset. Mange elever gav udtryk for, at
de er kede af, at man som klassekammerater siger farvel og tak for i dag allerede, når
klokken ringer efter dagens sidste undervisningslektion.

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse – Gl. Ringstedvej 32 - 4300 Holbæk
ungdom@holb.dk - 72 36 40 00 - www.ungholbaek.dk

Man kan forestille sig, at mange ”ensomme unge” har det svært med nye grupper/nye
relationer. I givet fald er deres skoleklasse måske nemmere at være sammen med efter
skoletid.
Ungdomsskolen melder sig derfor klar til at understøtte initiativer lokalt på skoler, hvis der
er konkrete aktivitetsønsker.
Røde Kors Ungdom, som stod for en af de tre cirkler under Jagten 2016, lykkedes ligeledes
med at få deltagerne til at udarbejde konkrete aktivitetsforslag med det formål, at få flere af
de ensomme unge trukket ind i forskellige sociale sammenhænge i fritiden.
Byrum
På flere af posterne blev der arbejdet med ”byrummet”. De mange idéer og forslag om nye,
spændende og måske bedre måder at udnytte forskellige grønne områder i byen på blev
givet videre til ungdomsbyrådet, som har dem med i deres dialog med
byrådsmedlemmerne.
Det skal samtidig være en direkte opfordring til unge specielt i udskolingsklasserne om at
melde sig til ungdomsbyrådet, som ubetinget er den mest slagkraftige platform, som
kommunens ungdom har i dialogen med byrådet.
Utryghed
Der bliver af flere deltagere italesat en utryghed ved at færdes på og i nærheden af
stationen i Holbæk. UngHolbæk, der er arrangør af Jagten, har igennem SSPmedarbejderne været tæt på problemerne og afdelingsleder for forebyggelse og fritid Mads
Buus har denne kommentar:
”Vi ved, at de chikanerier, trusler, voldshandlinger mm, som fandt sted tidligere i 2016 er
stoppet, men at utrygheden stadig findes, skal vi tage alvorligt. Jeg vil derfor opfordre
lærere og andre, der arbejder professionelt med unge i Holbæk Kommune, om at fortælle
de unge, at den voldsomme periode foreløbig er et overstået kapitel”.
Rygning
Sundhed var også på dagsordenen i Jagten 2016. I den sammenhæng havde rygning en
særlig plads. Deltagere, som besøgte ”sundhedscirklen”, hørte, at rygning er væsentlig
mindre udbredt, end man som ung forestiller sig.
Modsat viste kahoot-undersøgelsen, at 19 % af deltagerne svarer ”ja ofte”, når de bliver
spurgt, om de ryger. Måske kan vi ikke stole fuldt ud på kahoot-svarene. Deltagerne stod
typisk i små grupper, når de afgav deres svar. Derfor kan vi ikke udelukke, at en del af
deltagerne har påvirket hinanden i deres besvarelser.
Men uanset hvor stort det reelle antal rygere er, er det værd at dvæle et øjeblik ved
rygeproblematikken. Et af kahootspørgsmålene lød: ”Hvorfor tror du, folk ryger”. 33/88x100
svarede, ”for at være en del af fællesskabet” mens 26/88x100 svarede: ”fordi det ser godt
ud”. Igen skal vi passe på med at føle os 100 % sikre på svarene.
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Men i den nyligt udsendte landsdækkende ”ungeprofil-undersøgelse” kan man læse, at
unge der ryger har 75 % større risiko for senere at ende som forbrugere af hash og andre
stoffer end unge, der ikke ryger. Derfor har vores indsats for at holde de unge væk fra
rygning et endnu større perspektiv end rygningen i sig selv.
Rygeteamet ”vi går op i røg” sagde i forlængelse af Jagten 2016, at de vil prioritere besøg
udskolingsklasserne for at tale om rygeforebyggelse.
Doping
Doping-problematikker blev præsenteret for seks af de deltagende klasser. Aktørernes
tilbagemelding viser, at stort set alle elever har hørt ordet ”doping”. Til gengæld er det
ganske få af eleverne, der ved, hvad doping er. De ved ikke at doping findes overalt – og
ikke kun i visse elitesportsmiljøer.
Derfor lyder der fra ADD en opfordring til, at skolerne doping på dagsordenen i
udskolingsklasserne. Det er vigtigt, at alle unge tilegner sig viden om, hvilke negative
virkninger forskellige former for doping kan have på kroppen osv.
Hvem taler de unge med om problemer
I kahoot-undersøgelsen blev de unge spurgt, om de oplever, at de har for meget at se til /
føler sig pressede.
65 % af deltagerne svarede, at de tit eller altid oplever, at de har for meget at se til. Hvad
følelsen dækker over, blev der ikke spurgt ind til, og derfor risikerer vi at ramme ved siden
af, hvis vi begynder at tolke på svaret. Men efterfølgende blev deltagerne spurgt om, hvem
de taler med, nå de føler sig pressede.
Her er det bemærkelsesværdigt, at 42 % svarer ”venner”, mens 14 % ikke har nogen at tale
med. Blot 7 % af deltagerne vælger at tale med deres lærer.
Tonen på sociale medier
46% af deltagerne erkender, at de har prøvet at modtage ”noget” på et af de sociale
medier, som har gjort dem kede af det.
Når talen falder på, hvem der kan hjælpe de unge med at holde en ”god tone” på de sociale
medier, lyder besvarelserne således:
• Ved ikke: 35 %
• Mine lærere: 7 %
• Mine forældre: 13 %
• Mine venner: 29 %
• Mens 16 % af deltagerne ikke svarede på spørgsmålet

Refleksion over kahoot-besvarelsen
388 af deltagerne var med fra start i kahoot-undersøgelsen. Enkelte faldt fra undervejs.
Antallet af deltagere udgør så stor en del af kommunens unge i 8.klasse, at svarene kan
have stor vægt. Men som antydet ovenfor er der et par forhold, som kan påvirke svarenes
validitet – det gælder i første omgang følgende:
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Deltagerne stod i små grupper, da de skulle afgive deres svar. Deltagernes mulighed at tale
sammen, påvirke hinanden og for at kigge hinanden i kortene kan have haft indflydelse på
besvarelserne.
Et enkelt punkt mere skal nævnes: Hvis validiteten skal være helt i top, er det vigtigt, at der
er udtømmende svarmuligheder på de stillede spørgsmål. I kahoot-undersøgelsen findes
kun fire svarmuligheder, og vi kan ikke være sikre på, at det har været tilstrækkeligt. Måske
har mange af deltagerne sat kryds ud for det svar, der lå tættest på men alligevel ikke var
helt dækkende.
Uagtet disse forbehold er der imidlertid nogle tendenser i besvarelserne, som bør tages
alvorligt og følges op. Kahoot-undersøgelsen giver i sagens natur ikke nuancerede svar. Og
den svarer ikke på ”hvorfor”.
Men tallene kan være et afsæt til yderligere undersøgelser - eller de kan bruges direkte af
lærere og andre ”professionelle voksne” til at starte en dialog med eleverne om, ”hvorfor
tallene falder ud som de gør”.
Hvis du vil vide mere om hvad der ligger bag pointerne
Hvis du/I vil vide mere om hvad der ligger bag Jagt-pointerne – tag kontakt til UngHolbæk
Fritid og Forebyggelse – så vil vi hjælpe dig med at finde den ønskede viden.

Mads Buus Madsen
Afdelingsleder UngHolbæk Fritid & Forebyggelse
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