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Efterskoleelever er primært 
fra Jylland. På Sjælland, og 
særligt omkring hovedsta-
den, er der betydeligt færre 
unge, der vælger at tilbringe 
10. klasse på en af landets 
249 efterskoler, mens det i 
Jylland er langt mere nor-
malt, at man vælger eftersko-
len frem for folkeskolen eller 
den direkte overgang til gym-
nasiet eller en anden ung-
domsuddannelse efter 9. 
klasse. Det viser en ny opgø-
relse fra Efterskoleforenin-
gen.  

I Midtjylland er det således 
57 procent af regionens an-
søgninger til 10. klasse, der er 
sendt til efterskoler, i Nord-
jylland er det 53 procent, 
mens det i Region Hovedsta-
den kun er 37 procent af de 

unge, som tager 10. klasse på 
efterskole. 

Ifølge Ulla Ambrosius Mad-
sen, lektor ved Institut for 
Psykologi og Uddannelses-
studier på Roskilde Universi-
tet, kan det skyldes, at unge i 
Jylland er mere mobile i jag-
ten på urban ungdomskultur, 
end de sjællandske unge er. 
Når unge i Jylland vil være en 
del af et ungt fællesskab, er 
de klar til at bevæge sig læn-
gere, og de er i den sammen-
hæng mere tilbøjelige til at 
flytte hjemmefra for at finde 
det, mener hun.

”Københavnere og de, der 
bor omkring hovedstaden, 
har til gengæld de fællesska-
ber, de skal bruge, inden for 
gåafstand. Jeg har en forestil-
ling om, at de unge i Køben-
havn føler, at de allerede er 
en del af en metropol-ung-
domskultur, som de unge i 
Jylland og dem fra landet er 
klar til at flytte for at være en 

del af. Så det kan være en for-
klaring på, at færre køben-
havnere tager på efterskole,” 
siger hun.  

Den analyse bakker Tilde 
Mette Juul, videnskabelig as-
sistent ved Center for Ung-
domsforskning, op om. Hun 
har for nylig været med til at 

lave en undersøgelse om 9. 
klasse på efterskole. 

Eleverne, som både har 
deltaget i interviews og spør-
geskemaundersøgelse, sva-
rer, at det primært er for at 
udvikle sig socialt og person-
ligt, at de er taget af sted. Og i 
og med, at nogle bor i områ-
der, hvor der ikke er en ud-

præget ungdomskultur at ud-
vikle sig i, kan efterskolelivet 
være en måde at få opfyldt 
det behov på, forklarer hun. 

”For nogle unge i de små 
landsbysamfund kan det væ-
re et spørgsmål om, at hvis de 
ikke tager af sted, så vil de 
være blandt få unge menne-
sker, som er tilbage i deres lo-
kalområde, når det nye skole-
år begynder,” siger hun.

efterskolelivet har blandt an-
det i kraft af den centrerede 
ungdomskultur i storbyen i 
mindre grad været noget, 
som storbyens unge har væ-
ret interesseret i. Heller ikke 
hvis man ser tilbage i tiden.

Engang var et efterskoleår 
noget, som blandt andet fa-
milier fra landområderne 
brugte som en dannelses-
overgang, når de unge skulle 
flytte hjemmefra. 

Derfor er det alligevel be-
mærkelsesværdigt, at det er 

så mange som 31 procent af 
de københavnere, der vil gå i 
10. klasse, der vælger at tage 
året på efterskole, mener Til-
de Mette Juul.  

”Der er kommet en større 
tradition for at sende sine 
børn på efterskole på Sjæl-
land de senere år. Mange for-
ældre er begyndt at se værdi-
en i, at efterskoler både kan 
udvikle børnene socialt og 
personligt, samtidig med at 
det også kan give et fagligt 
’boost’, der tilsammen vil 
gavne de unge på fremtidens 
arbejdsmarked,” siger hun. 

Der har da heller aldrig væ-
ret så mange unge, der har 
valgt at tage 10. klasse på ef-
terskole som i år. 

Efterskoleforeningen har 
registeret ikke færre end 
15.504 elever, der i 2014 har 
valgt at tage 10. klasse væk 
hjemmefra. Det er 476 elever 
flere end sidste år, hvor der 
også blev sat rekord.

Jyder tager på efterskole,  
mens københavnere bliver i byen
Langt flere unge jyder tager 10. klasse på efterskole end dem på Sjælland. De unge i Jylland bor mere spredt og er 
klar til at rejse længere for at være en del af en ungdomskultur, vurderer eksperter

WWFor nogle unge i 
de små landsbysamfund kan 
det være et spørgsmål om,  
at hvis de ikke tager af sted,  
så vil de være blandt få unge 
mennesker, som er tilbage  
i deres lokalområde, når  
det nye skoleår begynder.
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