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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

land og by
Af Philip Christoffersen
christoffersen@k.dk

Efterskoleelever er primært
fra Jylland. På Sjælland, og
særligt omkring hovedstaden, er der betydeligt færre
unge, der vælger at tilbringe
10. klasse på en af landets
249 efterskoler, mens det i
Jylland er langt mere normalt, at man vælger efterskolen frem for folkeskolen eller
den direkte overgang til gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse efter 9.
klasse. Det viser en ny opgørelse fra Efterskoleforeningen.
I Midtjylland er det således
57 procent af regionens ansøgninger til 10. klasse, der er
sendt til efterskoler, i Nordjylland er det 53 procent,
mens det i Region Hovedstaden kun er 37 procent af de

unge, som tager 10. klasse på
efterskole.
Ifølge Ulla Ambrosius Madsen, lektor ved Institut for
Psykologi og Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet, kan det skyldes, at unge i
Jylland er mere mobile i jagten 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 længere, og de er i den sammenhæng mere tilbøjelige til at
flytte hjemmefra for at finde
det, mener hun.
”Københavnere og de, der
bor omkring hovedstaden,
har til gengæld de fællesskaber, de skal bruge, inden for
gåafstand. Jeg har en forestilling om, at de unge i København føler, at de allerede er
en del af en metropol-ungdomskultur, som de unge i
Jylland og dem fra landet er
klar til at flytte for at være en

WW For 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.

Tilde Mette Juul, videnskabelig assistent

del af. Så det kan være en forklaring på, at færre københavnere tager på efterskole,”
siger hun.

Den analyse bakker Tilde
Mette Juul, videnskabelig assistent ved Center for Ungdomsforskning, 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 spørgeskemaundersøgelse, svarer, at det primært er for at
udvikle sig socialt og personligt, at de er taget af sted. Og i
og med, at nogle bor i områder, hvor der ikke er en ud-

præget ungdomskultur at udvikle sig i, kan efterskolelivet
være en måde at få opfyldt
det behov på, forklarer hun.
”For 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,” siger hun.

Efterskolelivet har blandt andet i kraft af den centrerede
ungdomskultur i storbyen i
mindre grad været noget,
som storbyens unge har været interesseret i. Heller ikke
hvis man ser tilbage i tiden.
Engang var et efterskoleår
noget, som blandt andet familier fra landområderne
brugte som en dannelsesovergang, når de unge skulle
flytte hjemmefra.
Derfor er det alligevel bemærkelsesværdigt, 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 Tilde Mette Juul.
”Der er kommet en større
tradition for at sende sine
børn på efterskole på Sjælland de senere år. Mange forældre er begyndt at se værdien 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 været så mange unge, der har
valgt at tage 10. klasse på efterskole 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.
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bliv højere
bliv klogere
et godt grin smitter

storbyens
puls og energi
vi elsker

mangfoldighed

vi bruger bolden
outdoor og indoor
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kreativ og innovativ
undervisning

