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Forord
CompanYoung har arbejdet dedikeret med unges 
beslutningsproces i valget af uddannelse og karriere i 
over 10 år. Hvert år foretager vi undersøgelser af unges 
valg af uddannelse og karriere. Her genererer vi viden, 
som danner fundamentet til de tiltræknings-, 
rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, vi udfører. I 
denne rapport stiller vi skarpt på unges valg af 
efterskole, så vi altid er opdaterede på, hvad der 
påvirker unges beslutningsproces.

Med et kvantitativt indblik i unges forestillinger, ønsker, 
adfærd og påvirkning i forbindelse med valget af 
efterskole, kan du med rapporten gennemse unges 
rejse fra det indledende kendskab til efterskoler og op 
til det endelige valg. Således kan den med fordel læses 
kronologisk, men også anvendes som opslagsværk.

Det vil være muligt at efterspørge en rapport, hvori den 
enkelte efterskoles individuelle resultater stilles op imod 
de overordnede.

Vi vil fra CompanYoung sige mange tak til alle 
deltagende efterskoler, som har gjort undersøgelsen 
mulig.



Et efterskoleophold er for mange en unik mulighed
for at prøve noget nyt, komme lidt væk hjemmefra
og udvikle sig fagligt og/eller socialt før man
påbegynder uddannelsesrejsen.

Skoleåret 2020/2021 har i høj grad været præget af
restriktioner og social afstand grundet Corona-
pandemien. Det har været en stor pris for de unge
efterskoleelever at betale, da det uundgåeligt har
haft en betydning for deres efterskoleophold.
Efterskolerne har på hver sin måde forsøgt at
skabe gode oplevelser og sammenhold – også på
afstand.

Udover udfordringen med at skabe gode oplevelser
for eleverne er efterskolerne blevet stillet overfor en
yderligere problematik i at fortælle om- og vise
potentielle elever skolen. De fysiske begrænsninger
har tvunget nytænkning ind i kommunikationen
med den unge målgruppe og har taget helt nye
former.

Som efterskole er det helt essentielt, at man forstår
at guide de potentielle elever igennem rejsen mod
at vælge den helt rigtige efterskole for dem. For
succesfuldt at kunne guide og vejlede de unge
gennem denne proces er det en forudsætning at
have indsigt i og forståelse af, hvad der betyder
noget for den unges valg.

Denne rapport giver netop indblik i efterskolevalget
fra elevgruppens perspektiv. Formålet er at stille
skarpt på, hvorfor de unge tager på efterskole,
hvad der fylder i valget og identificere eventuelle
barrierer i efterskolevalget.

Rapporten kan læses som opslagsværk, men kan
også med fordel læses kronologisk for at få det
fulde overblik over væsentlige parametre, som
indgår i unges beslutningsproces.

6700
Respondenter var med i 
undersøgelsen.

I skoleåret 2021/2022 ses endnu engang en stigning i andelen af unge, som vælger et efterskoleophold. I år ser
vi det højeste antal elever nogensinde med hele 31.745 elever. Opgørelser fra Børne- og
Undervisningsministeriet viser også, at andelen af unge, som vælger at tage en 10. klasse før de påbegynder
deres uddannelse er steget med 3 procentpoint i år til 51%. I den sammenhæng ses det desuden, at 65% af alle
elever, som vælger at starte i 10. klasse, søger ind på efterskoler. Dette afspejles også på efterskolerne, hvor
hele 23.334 elever er optaget i 10. klasse. 74% af efterskoleeleverne er derfor 10. klasseselever, hvorfor vi kan
konstatere, at det igen i år er denne gruppe, der udgør størstedelen af elevpuljen.

Rapporten kun må 
distribueres internt

64
Deltagende efterskoler

3.308
Besvarelser fra forældre

Indledning
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Baggrund for  
undersøgelsen 4 Forestillinger 10 Ønsker 20

Adfærd 61 Påvirkninger 98 Pre- og onboarding 106

Indholdsfortegnelse

Opsummering 113
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Med en kvantitativ tilgang til undersøgelsen har CompanYoung skabt et overblik over parametre, som har betydning i unges
valg af efterskole. Dette er udført på baggrund af et samarbejde med 64 af Danmarks efterskoler og ikke mindst besvarelser
fra 6.700 efterskoleelever. I valget af efterskole ved vi, at forældrene også ofte har stor indflydelse og medbestemmelse på
valget, hvorfor også deres perspektiv inddrages. Årets analyse suppleres således af besvarelser fra 3.308 forældre.

Dataindsamlingen har fundet sted helt i starten af skoleåret, sådan at beslutningen om et år på efterskole stadig står friskt i
de unges erindringer. I rapporten deles efterskolerne op i fire overordnede typer: Almene efterskoler, idræts- og
gymnastikefterskoler, musik- og teaterefterskoler samt ordblindeefterskoler.

Rapporten er bygget op efter CompanYoungs omniscient-model. Den dækker over fire overordnede kategorier, som består af
unges forestillinger, ønsker, adfærd og påvirkninger.

De unges forestillinger giver et overblik over unges bevæggrunde for at vælge et efterskoleophold, samt hvilke øvrige
uddannelsesmuligheder de overvejede. Ønsker er de unges konkrete præferencer til en efterskole; disse undersøges først i
prioriteret rækkefølge, hvorefter der gås i dybden med hver enkelt præference. For at undersøge informationssøgningen har vi
udarbejdet kapitlet om unges adfærd. Her stilles der skarpt på unges informationssøgning og derunder brug af medier og
søgemaskiner, samt hvordan de bruger selvsamme i forbindelse med beslutningen. Når beslutningen nærmer sig er det
påvirkninger, som kan være afgørende for valget; her undersøges eksempelvis, hvad der kan få unge til at fravælge en
efterskole samt påvirkning fra centrale personer. Efterfølgende introduceres et nyt kapitel omkring onboarding, som retter sig
mod elevernes foretrukne aktiviteter den første måned på efterskolen. Dette kapitel fungerer dermed som et led i at fastholde
unges interesse i den valgte efterskole og sikre en god start på efterskolen.

Der arbejdes i rapporten med et statistisk konfidensinterval på 95%. Dette betyder, at der er mindst 95% sandsynlighed for,
at den samlede population ligger indenfor stikprøvens angivne interval. Der vil på de enkelte grafer være angivet, om
forskellen mellem de enkelte gruppers besvarelser (eksempelvis drenge og piger) lever op til dette signifikansniveau på 5%.
Dette er angivet med en stjerne i kategoriteksten.

CompanYoung | 2019

Baggrund for undersøgelsen
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Figur ”CompanYoung’s omniscient model”

Figuren illustrerer de fire elementer af de unges 
beslutningsproces og fungerer som ramme for 
rapportens opbygning.
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Deltagende elever kategoriseres ud fra køn, efterskoletype og klassetrin. 
Besvarelserne er indsamlet i august og september 2021.

Gennemsnitsalderen for 
deltagerne.

Respondenternes geografiske fordeling Klassetrin

10%

9%

23%

41%

15%

2%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjyl land

Andet

15,5 år
45%54%

1%

Drenge
Piger
Andet

Kønsfordeling

3%

23%

74%

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Førsteprioritet

81%

10%

9%

Førsteprioritet

Ikke førsteprioritet

Husker ikke

Elevernes demografi

91%

9%

1. års elever

2. års elever

Førsteårselever

42%

40%

8%

10%

Almen Efterskole

Idræts- og gymnastikefterskole

Musik- og teaterefterskole

Ordblindeefterskole

Efterskoletype

Antal respondenter
6.700
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Deltagende forældre kategoriseres ud fra køn, efterskoletype og klassetrin. 
Besvarelserne er indsamlet i august og september 2021.

Respondenternes geografiske fordeling Klassetrin

13%

7%

33%

35%

12%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjyl land

25%

75%
Far
Mor

Kønsfordeling på forældre

4%

23%

73%

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Forældrenes demografi

40%

46%

5%

9%

Almen efterskole

Idræts- og gymnastikefterskole

Musik- og teaterefterskole

Ordblindeefterskole

Efterskoletype

49%51%

Drenge
Piger

Kønsfordeling på elever

Antal respondenter
3.308
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Efterskolernes geografiske fordeling

Antallet af elever

3%

8%

25%

39%

25%

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Fordeling på typer af efterskoler

47%

38%

8%

13%

Almene efterskoler

Idræts- og gymnastikefterskoler

Musik- og teaterefterskoler

Ordblindeefterskoler

22%

48%

27%

3%

Mindre end 100 elever

Mellem 100-150 elever

Mellem 151-250 elever

Mere end 250 elever

Efterskolernes demografi

Deltagende efterskoler kategoriseres ud fra geografisk placering, antallet af elever og type 
af efterskole. 
Besvarelserne er indsamlet i august og september 2021.
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I rapporten har 
respondenterne svaret på, hvor 
vigtige forskellige parametre 
var for deres valg af efterskole. 
Respondenterne angiver denne 
betydning på en skala fra 0–
10, hvor 0 betyder ”slet ikke 
vigtigt” og 10 betyder ”meget
vigtigt”.

Disse vurderinger præsenteres 
i rapporten som gennemsnit, 
der grafisk fremstår på samme 
måde som eksemplificeret her.

Når der henvises til en andel, 
for hvem en parameter havde 
”stor betydning”, henvises der 
til andelen, som har svaret 
mellem 8 og 10 på skalaen. 
Når der omvendt henvises til en 
andel, for hvem en parameter 
havde meget lille betydning, er 
det udtryk for andelen som har 
svaret mellem 0 og 2 på 
skalaen. Type: Angiver den

gennemsnitlige  vurdering af 
betydningen på den 
pågældende type af efterskole.

Køn:  Angiver den gennemsnitlige  
vurdering af betydningen for det 
pågældende spørgsmål fordelt på 
køn.

0

2

4

6

8

10

PigerDrengeLandsgennemsnit

5,4

8,4

2,6

34%
vurderede at have et stort 
kendskab til parameteren, 
inden de besluttede sig.

5,0
er den gennemsnitlige 
vurdering af parameterens 
betydning for 9. klasseelever.

3,5
er den gennemsnitlige 
vurdering af parameterens 
betydning for 10. klasseelever.

Top & Bund: (Top) indikerer, at 
mindst 25% har svaret pågældende 
værdi eller over. (Bund) indikerer, at 
mindst 25% har svaret den 
pågældende værdi eller under.

Landsgennemsnit: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
betydningen på tværs af alle 
besvarelser.

Data-udtræk: Angiver forskellige 
data-udtræk eksempelvis hvordan 
respondenterne i 9.klasserne 
besvarer spørgsmålet, eller 
hvordan forældregruppen svarer.

Almen Idræt og 
gymnastik

Musik og teater Ordblind

5,7
5,4

2,6

8,3

Sådan læser du graferne

68%
af eleverne har vurderet, at 
parameteren havde stor 
betydning for valg af 
efterskole.

1%
af eleverne har vurderet, at 
parameteren havde meget 
lille betydning for valg af 
efterskole.
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Forestillinger
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For at formå at ramme og vejlede den unge målgruppe er det vigtigt at have en
indgående forståelse for den situation, de potentielle elever befinder sig i.

Kapitlet starter med at belyse, hvilke alternative uddannelser 10. klasseeleverne
overvejede. Denne giver et godt indblik i, hvilke overvejelser de unge har omkring deres
uddannelsesforløb, samt hvilken konkurrence man som efterskole befinder sig i.

Der undersøges i forlængelse af ovenstående indledende bevæggrunde for at tage på
efterskole. Disse besvarelser vil også være delt op i henhold til elever inden for de fire
efterskoletyper. Der spørges eksempelvis ind til, hvorvidt de unge vælger et
efterskoleophold for at udvikle sig personligt, danne nye bekendtskaber, få nye
oplevelser, prøve at flytte hjemmefra, have en pause inden de skal videreuddanne sig
og mere til. I forlængelse heraf præsenteres en overordnet liste over de fem mest
fremhævede årsager på hvert klassetrin.

Da forældre også har stor indflydelse i valget af efterskole, vil forældrenes forestillinger
om at sende sit barn på efterskole indgå i dette kapitel og dermed supplere indblikket
fra eleverne. Således anskues en af de øvrige faktorer, som kan påvirke unges valg.
Også i denne sektion spørges der ind til, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal udvikle
sig personligt eller fagligt, få nye oplevelser, fordybelse i interesser, prøve at flytte
hjemmefra og mere til.

Kapitlet afsluttes med at dykke ned i elevernes forudgående kendskab til efterskolen.
Her ses på kendskabet til flere forskellige aspekter: Skolens ry og omdømme, faciliteter
samt undervisningsform indgår eksempelvis heriblandt. Der vil endvidere være en
gennemsnitlig vurdering af, hvorvidt disse aspekter havde betydning for de unges valg.

De unges forestillinger



Unges valg af efterskole 2021 | 12

De unges udgangspunkt og mest markante forestillinger:

• Flest elever overvejede også at starte direkte på STX eller HHX. På 
ordblindeefterskoler overvejede flest elever dog at starte direkte på 
EUD som alternativ til efterskoleopholdet.

• Personlig udvikling, nye bekendtskaber og nye oplevelser er de 
hyppigste begrundelser for, hvorfor unge vælger et efterskoleophold.

• Faglig udvikling og undervisning tilpasset eleven er et hyppigt 
argument for at vælge et efterskoleophold på ordblindeefterskolerne.

• Skolens ry og omdømme samt niveauet på linjefag og valgfag er 
bedst kendt på forhånd blandt eleverne på idræts- og 
gymnastikefterskoler.

• Det forudgående kendskab til undervisningsformen er størst blandt 
eleverne på ordblindeefterskoler.

• Størstedelen af forældrene vælger et efterskoleophold for, at deres 
barn kan udvikle sig personligt.

45%
af eleverne har valgt at tage på 
efterskole for at få nye 
bekendtskaber

44%
af eleverne har valgt at tage på 
efterskole for at få nye 
oplevelser

84%
af eleverne i 10. klasse 
overvejede andre 
uddannelsesmuligheder

47%
af eleverne har valgt at tage på 
efterskole for at udvikle sig 
personligt

80%
af forældrene har valgt et 
efterskoleophold, fordi deres 
barn kan udvikle sig personligt.

57% af eleverne angiver, at de overvejede mindst én anden efterskole,
end den de valgte. Denne store andel understreger vigtigheden af at
hjælpe de unge i beslutningsprocessen ved at give et godt indtryk af, hvad
man som efterskole kan tilbyde sine elever, og hvad der adskiller
efterskolen for landets øvrige skoler. Igen i år ses det desuden, at et
efterskoleophold langt fra er en selvfølge for eleverne idet langt
størstedelen af 10. klasseeleverne overvejede at fortsætte direkte på
deres ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

De motivationsfaktorer, som ligger bag valget af et efterskoleophold,
ligner i udstrakt grad dem, vi så i 2020 hvor ønsket om personlig udvikling,
nye bekendtskaber og oplevelser ligger i top. I den sammenhæng ses
desuden, at 14% af drengene vælger et efterskoleophold for at få en ny
start, hvilket gælder for hele 25% af pigerne. Ønsket om en frisk start er
derudover væsentligt mere dominerende for eleverne, som vælger
efterskoleophold i 8. klasse.

Den faglige udvikling er motivationsfaktor for flere forældre end for elever
og fylder allermest for både elever og forældre på ordblindeefterskoler.

Unges forestillinger
Opsummering

25%
af forældrene har valgt et 
efterskoleophold, fordi deres 
barn kan udvikle sig fagligt
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28%

15%

13%

18%

6%

5%

2%

3%

2%

2%

2%

16%

9%

10%

13%

38%

7%

8%

11%

16%

11%

6%

8%

7%

11%

7%

13%

7%

29%

35%

22%

7%

54%

48%

46%

0% 20% 40% 60%

Ordblindeefterskoler

Musik- og teaterefterskoler

Idræts- og gymnastikefterskoler

Almene efterskoler

STX

STX

HHX

HHX

HHX

HHX

HTX

HTX

HF

HF

HF

HF

EUD

EUD

EUX

EUX

EUX

EUX

IB

IB

Sabbatår

Sabbatår

Sabbatår

Sabbatår

Intet andet

Intet andet

56%
af elever på almene efterskoler 
overvejede også andre 
efterskoler.

60%
af elever på idræts- og 
gymnastikefterskoler 
overvejede også andre 
efterskoler.

”Hvilke andre uddannelsesmuligheder 
overvejede du?”
Figuren illustrerer hvilke andre 
uddannelsesmuligheder eleverne på de 
forskellige typer efterskoler overvejede. Dette 
spørgsmål er kun besvaret af elever i 10. eller 
11. klasse.

Alternative uddannelser i overvejelserne
STX

STX

HTX

HTX

EUD

EUD

IB

IB

Intet andet

Intet andet55%
af elever på musik- og 
teaterefterskoler overvejede 
også andre efterskoler.

49%
af elever på 
ordblindeefterskoler 
overvejede også andre 
efterskoler.
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3%

10%

8%

7%

38%

7%

6%

46%

26%

20%

18%

32%

30%

1%

7%

11%

8%

4%

23%

22%

8%

23%

33%

47%

42%

47%

2%

6%

7%

14%

3%

17%

23%

7%

15%

38%

50%

49%

49%

2%

8%

9%

12%

5%

13%

18%

14%

23%

34%

46%

43%

49%

0% 20% 40% 60%

Fordi jeg kender andre, der skulle afsted

For at prøve at flytte hjemmefra

For at få mere tid til at vælge ungdomsuddannelse

For at prøve de aktiviteter efterskolen tilbyder

For at få undervisning der passer til mig

For at kunne fordybe mig i mine interesser

For at få en pause inden jeg skal uddanne mig videre

For at udvikle mig fagligt

Fordi jeg har brug for en ny start

Fordi jeg har hørt godt om efterskoleophold fra venner og bekendte

For at få nye bekendtskaber

For at få nye oplevelser

For at udvikle mig personligt

Almene efterskoler

Idræts- og gymnastikefterskoler

Musik- og teaterefterskoler

Ordblindeefterskoler

14%*
af drengene har valgt at 
tage på efterskole for at få 
en ny start.

25%*
af pigerne har valgt at tage 
på efterskole for at få en ny 
start.

42%*
af drengene har valgt at 
tage på efterskole for at
udvikle sig personligt.

51%*
af pigerne har valgt at tage 
på efterskole for at udvikle 
sig personligt.

”Hvorfor har du valgt at tage på efterskole?
Figuren illustrerer de begrundelser, der hyppigst 
indgår i elevernes valg om at tage på efterskole. 
Eleverne kunne vælge op til tre muligheder. 
Spørgsmålet er rettet mod efterskoleopholdet i sin 
helhed og dermed ikke mod den enkelte efterskole, 
som den unge i sidste ende valgte.
Resultaterne er opdelt på de fire forskellige typer af 
efterskoler.

Hvorfor tage på efterskole?
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Ønsker
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For at tiltrække potentielle elever er det essentielt at have indblik i, hvor meget forskellige
parametre betyder for valget. Denne viden danner således grundlag for, hvad der er
vigtigt at fortælle - ud fra et match mellem de unges ønsker og efterskolens tilbud og
forcer. Unges valg af efterskole er naturligt nok betonet af de ønsker, de har til den nye
tilværelse. Derfor kastes der i dette kapitel lys over det, unge anser som attraktivt ved
efterskoler. Der er tale om afgørende elementer i valget, forældrenes ønsker på vegne af
deres børn, unges foretrukne kerne- og nichelinjefag samt ønsker til faciliteterne på
efterskolen.

I kapitlet ses nærmere på adskillige parametre, som de unge angiver betydningen af. Det
er eksempelvis indtrykket af det sociale miljø, efterskolens ry og omdømme, linjefag,
faciliteterne, rejser, antallet af elever på skolen og lignende. Disse elementer vil blive
præsenteret i respondenternes prioriterede rækkefølge, hvorefter hvert element
undersøges yderligere i henhold til landsgennemsnit, køn og de fire efterskoletyper.

Forældrenes perspektiv vil igen indgå som et led i undersøgelsen, og vil i dette kapitel
omhandle deres ønsker til den efterskole, deres barn skal gå på. Således kan man også få
indblik i de forskellige faktorer, som påvirker forældrene i den endelige beslutning.
Forældrene forholder sig eksempelvis til efterskolens værdigrundlag, indtrykket af lærerne,
udbuddet af linjefag, kosten, antallet af elever, rejser og mere til.

Ikke mindst undersøges ønsker til linjefag, som ofte er en meget essentiel del af
beslutningen. Derfor vil der i kapitlet indgå en oversigt over de mest populære
kernelinjefag såvel som de fem mest populære nichelinjefag. Der vil desuden være
dybdegående tal for hvert linjefag, som viser betydningen af fagene for
landsgennemsnittet, drenge og piger samt for de respektive efterskoletyper.

Sidst men ikke mindst undersøges betydningen af efterskolens faciliteter. Der vil være en
rangeret oversigt over unges prioriteringer af de forskellige faciliteter. Disse omfatter
sportsfaciliteter, fællesarealer, kosten, værelserne, undervisningslokalerne og mere til.
Også her undersøges de respektive faciliteter på tværs af landsgennemsnit, køn og
efterskoletype.

Hvad leder de unge efter?
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Generelt mest betydningsfulde værdier:

• Indtrykket af det sociale miljø er den mest afgørende faktor for valget 

af efterskole.

• Udbuddet af linjefag betyder mest for eleverne på idræts- og 

gymnastikefterskoler samt på musik- og teaterefterskoler. 

• Undervisningsform og fagligt niveau betyder meget for eleverne på 

ordblindeefterskolerne. Desuden ses det, at undervisningsform og 

fagligt niveau betyder mindst for eleverne i 10. klasse.

• Efterskolens størrelse betyder mest for eleverne, som har valgt mindre 

efterskoler.

• Linjefag og faciliteter er de vigtigste parametre for forældrene.

6,6
Er den gennemsnitlige 
vurdering af et linjefags 
betydning for valget af 
efterskole.

19%
af eleverne på en efterskole 
vælger gennemsnitligt samme 
linjefag.

82%
af eleverne angiver, at 
indtrykket af det sociale miljø 
havde stor betydning for deres 
valg.

67%
af eleverne angiver, at 
linjefagene havde stor 
betydning for deres valg.

7,9
Er den gennemsnitlige 
vurdering af linjefagenes
betydning for forældre.

Når unge skal vælge efterskole, ses det igen i år, at indtrykket af det
sociale miljø er af meget stor betydning. Derudover fylder det meget for de
unge, hvilke linjefag der bliver udbudt og om disse matcher deres
interesser. Linjefag er i den sammenhæng mest afgørende for eleverne på
idræts- og gymnastikefterskoler samt på musik- og teaterefterskoler. Det
er også på disse typer efterskoler niveauet på linjefag er af mest
afgørende betydning. Efterskolens ry og omdømme figurerer derudover
også som en væsentlig paramter i valget af skole.

Når eleverne bliver bedt om at begrunde deres valg af efterskole, lægger
en stor del af dem vægt på, at udover udbuddet af linjefag er det vigtigt,
hvordan de oplever stemningen på skolen. Det er vigtigt for de unge, at de
har en oplevelse af, at de ville kunne passe ind på skolen og trives i
hverdagen, mens efterskolen kan imødekomme de ønsker, de har til deres
efterskoleophold, og det udbytte de ønsker heraf.

Eleverne på ordblindeefterskoler lægger særligt vægt på, at de bliver mødt
med forståelse, og kan få den hjælp, de har behov for. Derudover lægges
også vægt på et socialt miljø med ligesindede, hvor de kan indgå i et
fællesskab med større forståelse, end de tidligere har været vant til.

Ønsker
Opsummering

7,0
Er den gennemsnitlige 
vurdering af faciliteternes
betydning for forældre.
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”Hvor afgørende var dit indtryk af følgende 
for dit valg af efterskole?”
Figuren illustrerer, hvor vigtige en række 
parametre var for respondenterne i deres 
valg af efterskole. 

Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige 
værdi, hvor respondenterne kunne svare på 
en skala fra 0 -10, hvor 0 betyder ”Slet ikke 
afgørende” og 10 betyder ”Meget afgørende”.

Afgørende elementer

71%
angiver, at niveauet på 
linjefag og valgfag har
betydning for deres valg.

67%
angiver, at linjefagene har
betydning for deres valg.

82%
angiver, at indtrykket af det 
sociale miljø har betydning
for deres valg.

72%
angiver, at efterskolens ry 
og omdømme har
betydning for deres valg.
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Skole med mest 
betydning

Skole med mindst 
betydning

45%
vurderede at have et stort 
kendskab til efterskolens 
sociale miljø, inden de 
besluttede sig.

”Hvor afgørende var dit indtryk af 
følgende for dit valg af efterskole”
Figuren uddyber foregående graf og viser, 
hvor afgørende det var for eleverne.
Svarene er angivet på en skala fra 0-10 og 
illustreres fordelt på køn og efterskoletype. 
Derudover illustreres gennemsnittet på den 
skole, hvor det betød henholdsvist mest og 
mindst

6,8
er den gennemsnitlige 
vurdering af det sociale 
miljøs betydning for 
eleverne i 8. klasse.

7,2
er den gennemsnitlige 
vurdering af det sociale 
miljøs betydning for 
eleverne i 9. klasse.

7,7*
er den gennemsnitlige 
vurdering af det sociale 
miljøs betydning for 
eleverne i 10. klasse.

Efterskolens sociale miljø

57%
af eleverne har vurderet, at 
det sociale miljø havde stor 
betydning for valg af 
efterskole.

2%
af eleverne har vurderet, at 
det sociale miljø havde 
meget lille betydning for 
valg af efterskole.
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Vigtigt for forældre
Forældre

7,9
Er den gennemsnitlige betydning,
udbuddet af linjefag har for 
forældre til elever i 10. klasse

6,8
Er den gennemsnitlige betydning,
faciliteterne har for forældre til 
elever i 9. klasse

7,0
Er den gennemsnitlige betydning, 
faciliteterne har for forældre til 
elever i 10. klasse

7,8
Er den gennemsnitlige betydning,
udbuddet af linjefag har for 
forældre til elever i 9. klasse

”Hvor vigtigt var følgende, da I valgte efterskole?”

Figuren illustrerer, hvor vigtige en række parametre var for 
forældrene, da de skulle vælge efterskole. 

Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige værdi, hvor de 
kunne svare på en skala fra 0 -10, hvor 0 betyder ”Slet ikke 
afgørende” og 10 betyder ”Meget afgørende”.
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7,9
Forældrene vurderer 
gennemsnitligt udbuddet af 
linjefags betydning til 7,9.

6,6
Eleverne vurderer
gennemsnitligt et linjefags 
betydning til 6,6.

19%
af eleverne på en 
efterskole vælger
gennemsnitligt samme 
linjefag.

Top 8 Linjefag

”Hvor afgørende var linjefaget 
for dit valg af efterskole?”

Figuren illustrerer, hvilke linjefag 
der generelt betyder mest for 
eleverne, når de skal vælge 
efterskole. Her medtages kun fag, 
hvis minimum tre deltagende 
efterskoler udbyder det. 
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Håndbold

30%
af efterskolerne udbyder
håndbold.

19%
af eleverne på almene 
efterskoler vælger 
håndbold. 

28%
af eleverne på musik- og 
teaterefterskoler vælger 
håndbold. 

46%54% Drenge

Piger

26%
af eleverne på idræts- og 
gymnastikefterskoler 
vælger håndbold. 

”Hvor afgørende var linjefaget for dit valg af efterskole?”

Figuren uddyber foregående graf og viser, hvor afgørende 
linjefaget var for de elever, som har valgt det.
Svarene er angivet på en skala fra 0-10 og illustreres 
fordelt på køn og efterskoletype. 

Derudover illustreres gennemsnittet på den skole, hvor det 
betød henholdsvist mest og mindst.

10%
af eleverne på
ordblindeefterskoler vælger 
håndbold. 

55%
af eleverne, som har valgt 
håndbold, angiver, at det 
havde meget stor 
betydning for deres valg. 

6%
af eleverne, som har valgt 
håndbold, angiver, at det 
havde meget lille 
betydning for deres valg. 
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Adfærd
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Når unge vælger en efterskole, er der tale om en velreflekteret proces. Derfor kommer vi ikke
udenom en omfattende informationssøgningsproces. Det er som efterskole vigtigt at forstå den
rejse, unge mennesker er på, og derved tilpasse informationen og kommunikationen både til de
unges behov og til den pågældende platform.

Formålet med følgende kapitel er at klarlægge, hvordan unge finder information og hvilken type
information, de ønsker at finde på forskellige platforme såsom hjemmesider og sociale medier.
Kommunikationen til unge skal foregå på deres præmisser, hvis tiltrækningsindsatsen skal have
størst mulig gennemslagskraft.

Der er desuden særligt fokus på fysiske og virtuelle events, hvor målgruppens præferencer og
forventninger illustreres. Der er således fokus på, hvad målgruppen ønsker at få ud af henholdsvis
fysiske- og virtuelle arrangementer, samt hvilke fordele og ulemper der ses ved de to forskellige
typer af events.

Først og fremmest vil der være en oversigt over de unge respondenters brug af redaktionelle såvel
som sociale medier samt streamingtjenester. Denne oversigt dækker over hyppigheden af deres
medievaner, således at der kastes lys over de digitale platforme, hvor unge befinder sig.

Den gennemsnitlige informationssøgningsproces er inkluderet i denne undersøgelse, således at der
skabes et indblik i den rejse, unge gennemgår i beslutningen, samt hvilke informationskilder der
benyttes hyppigst. Rækkefølgen giver samtidig en indikation på, hvor langt i beslutningsprocessen
den potentielle elev er, når de besøger informationskilden, og giver således mulighed for at tilpasse
indholdet herefter. Efterfølgende vil der være en rangeret orden over den type information, som
hjalp eleverne mest i valget.

Hvordan søger de information?



Unges valg af efterskole 2021 | 25

De unges typiske søgeadfærd

• 75% af eleverne benytter Facebook minimum én gang om ugen, mens 
88% benytter Facebook Messenger mindst én gang om ugen.

• Hjemmesiden er den informationsplatform som hyppigst bruges og 
som samtidigt vurderes som den vigtigste platform i 
beslutningsprocessen.

• Da dialogbaserede informationskilder ofte ligger i slutningen af 
beslutningsprocessen, opfattes de som meget afgørende for det 
endelige valg.

• 40% af eleverne har deltaget i et virtuelt arrangement på den 
efterskole, de valgte, mens 86% har besøgt efterskolen fysisk.

• Virtuelle events opfattes generelt som effektive og tidsoptimerende. 
De er dog udfordrede af, at det er svært at fornemme stemningen på 
efterskolen gennem en skærm.

59%
af elevene har søgt information 
på efterskolens Instagramside.

40%
af eleverne har deltaget i 
virtuelle events.

79%
af elevene har søgt information 
på efterskolens hjemmeside.

50%
af elevene har søgt information 
på efterskolens Facebookside.

69%
af forældrene ønsker 
information om efterskolens 
linjer og valgfag på 
hjemmesiden.

De unge er stadig meget aktive på de sociale medier, hvor vi særligt ser en
massiv stigning i andelen, som er aktive på det nyere medie TikTok. Her er
andelen af daglige brugere steget fra 48% i 2020 til 70% i 2021. Derimod
ses et fald i andelen, som bruger Facebook dagligt. I 2020 så vi, at 63%
brugte Facebook minimum én gang dagligt. I 2021 er denne andel faldet
markant, men rummer dog stadig omkring halvdelen af målgruppen.

Helt særligt for det forløbne år er den store rolle, virtuelle events har
indtaget. Det virtuelle koncept er stadig så nyt, at eleverne
gennemsnitligt har besøgt flere efterskoler fysisk end virtuelt. Samtidigt
ses det, at eleverne på nuværende tidspunkt er meget afklarede omkring
valget, før de vælger at deltage i et virtuelt arrangement. Størstedelen af
eleverne foretrækker også stadig de fysiske events, da der er bedre
mulighed for at få et reelt indblik i stemning og miljø på skolen.
Det nye virtuelle koncept er dog i vid udstrækning blevet taget godt imod
af eleverne, som ser store fordele i, at man kan få introduktionen
hjemmefra og dermed også undgår transporttid og logistik. Mere end
halvdelen af de elever, som har stiftet bekendtskab med denne type
events, giver udtryk for, at de kunne være interesserede i at deltage i
lignende arrangementer igen.

Adfærd
Opsummering

50%
af forældrene ønsker 
information om efterskolens 
værdigrundlag på 
hjemmesiden.
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Unges brug af medier

”Hvor ofte benytter du følgende?”

Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse medier. Her skulle de angive, 
hvor ofte de bruger hvert medie. 
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Unges brug af sociale medier

”Hvor ofte benytter du følgende sociale 
medier?”
Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse sociale medier. Her skulle de 
angive, hvor ofte de bruger hvert medie. 
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´”Gjorde du følgende, før du besluttede dig for 
efterskolen?” og

”I hvilken rækkefølge gjorde du følgende?”

Figuren illustrerer den gennemsnitlige rækkefølge, unge 
benytter informationskilderne. Derudover ses andelen, 
som har benyttet informationskilderne på hver 
efterskoletype.

Informationssøgningsproces

Jeg 
kontaktede 
efterskolen

Jeg deltog i et 
virtuelt 

arrangement
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Hvordan det sociale miljø er på efterskolen
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Information om efterskolens værdigrundlag
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Almene efterskoler
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32%*
af forældrene til elever i 8. 
klasse ønsker information 
om, hvordan undervisningen 
foregår.

17%*
af forældrene til elever i 9. 
klasse ønsker information 
om, hvordan undervisningen 
foregår.

12%*
af forældrene til elever i 10. 
klasse ønsker information 
om, hvordan undervisningen 
foregår.

Indhold på hjemmesiden
Forældre

”Hvad mener du, der er de tre vigtigste 
ting, man skal kunne finde på en 
efterskoles hjemmeside?”
Figuren illustrerer, hvad forældrene mener 
er vigtigst på en efterskoles hjemmeside. 
Dette delt op på efterskoletype. I 
besvarelserne kunne der vælges tre svar. 
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Almene efterskoler
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Ordblindeefterskoler

1,9*
er det gennemsnitlige antal 
virtuelle events eleverne på 
ordblindeefterskoler har 
deltaget i.

1,6
er det gennemsnitlige antal 
virtuelle events eleverne på 
musik- og teaterefterskoler 
har deltaget i.

1,7
er det gennemsnitlige antal 
virtuelle events eleverne på 
almene efterskoler har 
deltaget i.

1,6
er det gennemsnitlige antal 
virtuelle events eleverne på 
idræts- og gymnastikefterskoler 
har deltaget i.

”Hvilke tre ting synes du der er vigtigst, at man 
kan opleve til et virtuelt arrangement?
Figuren illustrerer, hvad eleverne mener er 
vigtigst at kunne opleve til et virtuelt 
arrangement. Dette delt op på efterskoletype. I 
besvarelserne kunne eleverne vælge tre svar. 

Indhold til virtuelle events
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At få en rundvisning

At få indtryk af det sociale mil jø

Høre om linjefag

Fysisk event

Virtuelt event

81%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
deltog i et virtuelt event.

48%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
besøgte efterskolen 
fysisk.

90%
af eleverne har 
besøgt efterskoler 
fysisk.

54%
af eleverne har 
deltaget i virtuelle 
events.

”Hvilke tre ting synes du, der er vigtigst, at 
man kan opleve, når man besøger efterskolen 
fysisk / til et virtuelt arrangement?”
Figuren illustrerer, hvad eleverne mener er 
vigtigst at kunne opleve, når man besøger 
efterskolen fysisk, og når man deltager i 
virtuelle arrangementer. I besvarelserne kunne 
eleverne vælge tre svar. 

Sammenligning af indhold i virtuelle- og fysiske events
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Påvirkning
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Det er vigtigt at holde for øje, at de unge ikke træffer beslutningen i et vakuum uden
indflydelse fra andre sider. Derimod kan adskillige faktorer være på spil, og disse
påvirkninger kan være altafgørende for valget af efterskole.

Disse påvirkninger kan for efterskoler være udfordrende at tackle, da der i høj grad er tale
om den indflydelse, andre personer har på valget. Med kendskab til de afgørende
elementer for unges valg i de foregående kapitler samt forældrenes perspektiv er det dog
muligt at tilpasse sin kommunikation, så man - ikke kun i unges øjne - vil stå stærkere.

I kapitlet ses eksempelvis på betydningen af traditioner, som retter sig mod den unges
families tradition for at tage på efterskole – og måske på én bestemt efterskole. Her
undersøges antallet af unge, som har familie, der har gået på samme efterskole, som de
valgte. Dette undersøges på tværs af landsgennemsnit, køn og de fire efterskoletyper.

Der ses også på, hvor meget anbefalinger fra andre betyder for elevernes valg. Der vil
være angivet en gennemsnitlig værdi af betydningen for at have fået efterskolen anbefalet
af henholdsvis venner og familie. Derudover gives der et indblik i, hvor stor en andel af
eleverne, der har fået efterskolen anbefalet.

Efterfølgende stilles der skarpt på visse individer, som har haft indflydelse på valget. Det
drejer sig om påvirkninger fra følgende: Mor, far, søskende og venner.

I kapitlet præsenteres også forældrenes perspektiv på det endelige valg om den efterskole,
den unge skulle gå på, og hvorvidt det var en egenrådig beslutning eller en fælles
beslutning.

Vi ved, at flere elever har besøgt flere efterskoler, og derfor har haft flere skoler med i
overvejelserne. Derfor undersøges faktorer, som kunne have fået eleverne til at fravælge
efterskolen. Grunde hertil kan eksempelvis indebære afgørende faktorer som linjefag, men
det kan også være oplevelser fra åbent hus, indtryk af lærere, faciliteterne og mere til.

Hvordan påvirkes eleverne?
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Hvad påvirker unges valg af efterskole?

• 32% af de elever som har familie, der har gået på samme efterskole 
angiver, at det havde stor betydning for deres valg.

• 70% af eleverne er blevet anbefalet efterskolen.

• Elevernes mødre er dem, der gennemsnitligt har størst påvirkning på 
valget. 

• Størstedelen af forældrene angiver, at de tog beslutningen om 
efterskole i fællesskab med eleven.

• 55% af eleverne angiver, at det kunne få dem til at vælge en anden 
skole, hvis deres linje ikke blev udbudt på den skole, de har valgt.

• 32% af eleverne ville vælge en anden efterskole, hvis de havde en 
dårlig oplevelse, da de besøgt efterskolen.

• 6% af eleverne ville aldrig vælge en anden efterskole. Ses der 
udelukkende på ordblindeefterskole er denne andel dog 12%.

70%
af eleverne har fået anbefalet 
deres efterskole af andre.

6,1
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for eleverne, 
at de er blevet anbefalet 
efterskolen.

26%
af eleverne har familie, som har 
gået på samme efterskole.

5,5
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for eleverne, 
at de har familie, der har gået 
på samme efterskole.

72%
af forældrene angiver, at de har 
valgt efterskole i fællesskab 
med deres barn.

Når eleverne skal vælge efterskole, er der flere forhold, som kan påvirke 
valget. Her ses det, at der er stor forskel på, hvor meget familietraditioner 
betyder, alt efter hvilken efterskole der er tale om. På nogle efterskoler 
betyder traditioner således rigtig meget for valget, mens det på andre 
efterskoler kun har marginal eller ingen betydning. 

Igen i år ses det derudover, at en meget stor andel af eleverne er blevet 
anbefalet den pågældende efterskole, hvilket heller ikke er uden 
betydning for valget. Særligt på idræts- og gymnastikefterskoler er 
andelen af elever, som er blevet anbefalet skolen fra venner stor. Her 
angiver hele 46%, at de har fået anbefalet skolen fra venner. Derimod er 
andelen af elever, som er blevet anbefalet skolen fra UU-vejledere eller 
fra folkeskolen størst på ordblindeefterskoler. 

Forældrenes betydning for valget af efterskole vurderes som større i 
2021, end tilfældet var i 2020. I år angiver 66% af eleverne, at deres mor 
havde stor betydning for valget, mens 57% vurderer, at deres far havde 
stor betydning. I 2020 var andelene henholdsvis 58% og 50%.

Påvirkning
Opsummering

25%
af forældrene angiver, at deres 
barn har valgt efterskole på 
egen hånd.
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70%
har fået anbefalet skolen.

35%
af eleverne har fået
anbefalet skolen fra 
venner.

6,2
er den gennemsnitlige
betydning det har for 
eleverne, at de er blevet 
anbefalet skolen af venner.

30%
af eleverne har fået 
anbefalet skolen fra 
familie.

6,4
er den gennemsnitlige
betydning det har for 
eleverne, at de er blevet 
anbefalet skolen af familie.

Anbefalingers betydning

”Hvilken betydning havde det for dit valg, at du er blevet 
anbefalet efterskolen?”

Figuren viser, hvor afgørende anbefalinger var for eleverne.
Svarene er angivet på en skala fra 0-10 og illustreres fordelt 
på køn og efterskoletype. 
Derudover illustreres gennemsnittet på den skole, hvor det 
betød henholdsvist mest og mindst.

29%
af eleverne, som er blevet 
anbefalet skolen angiver, at det 
havde meget stor betydning 
for deres valg. 

8%
af eleverne, som er blevet 
anbefalet skolen angiver, at det 
havde meget lille betydning 
for deres valg. 
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Landsgennemsnit Drenge Piger Almen Idræt og gymnastik Musik og teater Ordblind*

Skole med mest 
betydning

Skole med mindst 
betydning30%

af eleverne er anbefalet
efterskolen, på den 
efterskole hvor andelen er 
mindst.

92%
af eleverne er anbefalet
efterskolen, på den 
efterskole hvor andelen er 
størst.
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7%

19%

62%

1%

9%

2%

17%

52%

2%

26%

1%

10%

58%

1%

29%

4%

17%

53%

2%

24%
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Det gjorde jeg/vi som forældre alene

Jeg fandt mulige efterskoler, som mit barn valgte ud fra

Jeg kiggede sammen med mit barn på efterskoler, og vi tog beslutningen i fællesskab

Mit barn fandt selv mulige efterskoler, som jeg valgte ud fra

Det gjorde mit barn på egen hånd

Almene efterskoler

Idræts- og gymnastikefterskoler

Musik- og teaterefterskoler

Ordblindeefterskoler

Hvem tager beslutningen?
Forældre

29%
af forældrene til pigerne
angiver, at deres barn 
besluttede sig på egen 
hånd.

10%
af forældrene til pigerne
angiver, at de fandt 
mulige efterskoler, som 
barnet valgte ud fra.

20%
af forældrene til drengene
angiver, at deres barn 
besluttede sig på egen 
hånd.

19%
af forældrene til drengene
angiver, at de fandt 
mulige efterskoler, som 
barnet valgte ud fra.

”Hvem tog beslutningen om, hvilken 
efterskole dit barn skulle gå på?

Figuren viser forældrenes svar på, hvem der 
tog beslutningen om, hvilken efterskole 
deres barn skulle gå på. Dette delt på 
efterskoletype.
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Preboarding og 
onboarding
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Pre- og onboarding
Pre- og onboarding indgår som led i en målrettet fastholdelsesindsats. Det handler om at fastholde unges
interesse, når de først er skrevet op samt efter første skoledag. For at begrænse frafald både før opstart og i
den første tid på skolen er det fundamentalt at forstå de bekymringer og forventninger, eleverne har til tiden på
efterskolen. På dette tidspunkt har unge valgt efterskole, og det gælder dermed om at bekræfte dem i, at de har
truffet det rette valg. I denne periode viser der sig også nye bekymringer, som kan påvirke unges oplevelse på
efterskolen.

I forhold til preboarding undersøges det eksempelvis, hvad unge typisk er bekymrede for, inden de skal starte
på efterskolen. Det er således en unik mulighed for at skabe forståelse for unges tanker og virkelighed i
perioden mellem valget af efterskole og første skoledag. Således kan man få indblik i det, der kan gøres for at
fastholde unges interesse og imødegå den usikkerhed, som er forbundet med en helt ny hverdag.

Når det drejer sig om onboarding, kastes der lys over unges foretrukne aktiviteter i den første måned på
efterskolen, og hvad de selv mener, der skal til for, at de får en god start. Herunder ses andelen af elever, der
ønsker planlagte aktiviteter, introture, meget fritid og lignende.

Kapitlet har således til formål at give indblik i det, der fylder i elevernes bevidsthed både før opstart og
umiddelbart efter opstart. Dette indblik kan dermed være inspirationskilde til tiltag, som kan foretages for at
sikre det bedst mulige pre- og onboardingforløb for eleverne.
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Hvad ønsker eleverne i pre- og onboarding?

• Bekymringerne før start retter sig typisk mod det sociale liv på 
efterskolen.

• Andelen af pigerne som er bekymrede for, om de passer ind socialt, er 
større end blandt drengene. 

• Andelen af pigerne som er bekymrede for, hvem de skal bo på værelse 
med, er større end blandt drengene. 

• 20% af drengene er bekymrede for, om linjefagene lever op til deres 
forventninger. Dette er tilfældet for 15% af pigerne.

• 40% af drengene ønsker meget fritid i løbet af den første måned, 
mens kun 28% af pigerne ønsker meget fritid den første tid. 

• 60% af pigerne ønsker, at der er planlagt aktiviteter, som hjælper dem 
med at finde venner den første måned på efterskolen. Dette gælder for 
46% af drengene. 

71%
af eleverne angiver, at de var 
bekymrede for, om de passede 
ind socialt, før de startede på 
skolen.

41%
af eleverne angiver, at de var 
bekymrede for, om 
efterskolelivet var noget for 
dem, før de startede på skolen.

2,6
Er det gennemsnitlige antal 
skoler, eleverne er skrevet op til, 
hvis de er skrevet op til flere.

39%
af eleverne var skrevet op til 
flere efterskoler.

53%
af eleverne ønsker, at der er 
planlagt aktiviteter, som hjælper 
dem med at finde venner i løbet 
af den første måned på skolen.

Det er en stor omvæltning, der venter de unge, når de står til at skulle 
starte på en efterskole. Dette afspejles også i, hvad der fylder i elevernes 
bevidsthed før de påbegynder deres efterskoleophold. Det der generelt 
fylder mest for de unge, er bekymringer for, om de vil passe ind i det 
sociale på skolen, om de får nogle venner, og hvem de skal bo sammen 
med. Der er således tale om forskellige aspekter af deres sociale trivsel i 
den dagligdag, som venter dem. Ud over disse bekymringer tænker en del 
elever også over det faglige på skolen, om efterskolelivet generelt er 
noget for dem, om det at skulle flytte hjemmefra, og hvorvidt de har valgt 
den rigtige efterskole.

Det ses også, at en stor del af eleverne var skrevet op til flere efterskoler, 
hvilket er en tydelig indikation på, hvor vigtigt det er at imødegå de 
bekymringer, som fylder i målgruppen før de starter for at mindske 
frafaldet og give eleverne en god start på den nye tilværelse. 

Efter opstart på efterskolen er det vigtigt for størstedelen af eleverne, at 
der er planlagt aktiviteter, som kan hjælpe dem med at finde venner. Det 
er derfor vigtigt at imødegå den usikkerhed, som eksisterer omkring det 
sociale for hele målgruppen.

Pre- og onboarding
Opsummering

37%
af eleverne ønsker, at man ikke 
skal i gang med det almindelige 
skema med det samme, når 
man starter på skolen. 
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Ingen af ovenstående

At skul le lære lærerne at kende

At skul le flytte hjemmefra

Hvad der skulle ske den første tid på efterskolen

Om jeg ville kunne følge med fagligt

Om linjefagene levede op ti l mine forventninger

At skul le undvære mine venner derhjemme

At skul le møde mange nye mennesker på én gang

Hvem jeg skulle bo sammen med

Om efterskolelivet var noget for mig

Om jeg ville passe ind socialt

Almene efterskoler

Idræts- og gymnastikefterskoler

Musik- og teaterefterskoler

Ordblindeefterskoler

”Hvilke tre ting bekymrede dig mest, 
inden du startede på efterskolen?”

Figuren illustrerer, hvad der kunne få 
eleverne til at fravælge efterskolen. I 
besvarelserne kunne eleverne vælge tre 
svar. Resultatet er delt op på 
efterskoletype. 

65%*
af drengene var 
bekymrede for, om de ville 
passe ind socialt.

76%*
af pigerne var bekymrede 
for, om de ville passe ind 
socialt.

39%*
af drengene var 
bekymrede for, hvem de 
skulle bo på værelse med.

45%*
af pigerne var bekymrede 
for, hvem de skulle bo på 
værelse med.

Bekymringer før opstart
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Det sociale – 59%
Størstedelen eleverne har gjort sig tanker om, hvordan det sociale miljø ville blive. Tankerne bærer særlig præg af nervøsitet, og handler 
hovedsageligt om, hvem der ellers skal begynde på skolen, og hvorvidt de ville blive en del af fællesskabet. Mange af eleverne var 
nervøse for, om de ville passe ind, mens kun et fåtal giver udtryk for bekymringsfrit at glæde sig til at møde mange nye mennesker. Der 
ses dermed en generel tendens til, at det er en dominerende bekymring blandt de kommende elever, hvorvidt de vil trives i fællesskabet 
på skolen. Den sociale usikkerhed kan manifestere sig i en tvivl om, hvorvidt et efterskoleophold i det hele taget er en god løsning for 
dem.

“Om det overhovedet var en god idé, om jeg ville passe ind, og om de andre ville være dømmende eller imødekommende”

Om de får venner - 23%
Særligt på almene efterskoler udtrykker eleverne nervøsitet for, om de vil få gode venner. Derved har hele 30% af eleverne beskrevet
denne bekymring. På musik- og teaterefterskoler tyder denne bekymring på at være dominerende for en mindre andel af eleverne, da
kun 17% nævner denne bekymring. Blandt eleverne på musik- og teaterefterskoler retter tankerne sig i højere grad mod, hvor stærke
og gode venskaber de får, samt hvor mange relationer de kommer til at opbygge. Det tyder på, at denne gruppe af elever har større
tillid til, at de får venner i det nye interessefællesskab, end det ses på eksempelvis almene efterskoler. For alle gælder det, at eleverne
bekymrer sig for, om de opnår nære relationer på skolen, som de kan betro sig til i det daglige.

“Om jeg kunne få nogle venner, og om jeg ville passe ind” - Almen efterskole”

“Hvordan min hverdag vil ændre sig, og hvor mange mennesker jeg ville lære at kende” - Musikefterskole

Roomies - 7%
En del af eleverne havde gjort sig tanker om, hvem de skulle bo sammen med, og om det ville være én de kunne sammen med. Der er 
således en bekymring for, hvordan de vil trives i deres private rum på skolen. Det er vigtigt for de unge, at de kan med deres roomies, 
fordi værelset ofte er der, hvor man har mulighed for at trække sig tilbage. Værelseskammeraterne forbindes dermed som 
forudsætningen for, at de kan føle sig trygge. 

“Om min rumbo var sød, og om det var én, man kan snakke med”

Bekymringer for det sociale før start

Efterskoleeleverne blev stillet 
et åbent spørgsmål om, hvad 
de tænkte mest mest over, 
inden de startede på skolen. 
Ud fra deres besvarelser er 
der identificeret fire
overordnede tematikker. 
Dette suppleres af et tema, 
som indgik blandt de elever, 
der blev spurgt før opstart på 
skolen
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Konklusion og anbefalinger

CompanYoung | 2019

Rapporten viser igen i år, at de gennemgående motivationer for, at vælge et efterskoleophold retter sig mod personlig udvikling,
muligheden for at få nye bekendtskaber og chancen for nye oplevelser. På ordblindeefterskoler har faglig udvikling og
undervisningsform dog også rigtig meget at sige i beslutningen om, at tage et år på efterskole. Det fremgår også, at 55% af de
unge har flere efterskoler i sine overvejelser, hvilket er en tydelig indikator på, hvor vigtigt det er, at man som efterskole forstår at
give et grundligt indblik i, hvad man tilbyder og hvem man er.

Til trods for, at indtrykket af det sociale miljø generelt er den mest afgørende parameter for valget af efterskole ses det, at
betydningen heraf er faldet en smule sammenlignet med resultaterne fra 2020. Ud over det sociale miljø er efterskolens ry og
omdømme, udbuddet af linjefag samt niveauet på linjefag og valgfag de parametre, som generelt vurderes til, at have størst
betydning på valget. Undervisningsformen og det faglige niveau ses desuden også stadig, at have en indflydelse på valget, til
trods for, at betydningen her af generelt er faldende i 2021 i forhold til 2020. Efterskolens størrelse har større betydning for elever,
som går på de mindre efterskoler, hvor antallet af elever ikke er lige så afgørende for de elever, som vælger de store efterskoler.
Præferencerne der findes i målgruppen adskiller sig således fra hinanden på flere parametre, hvorfor det er helt essentielt at
holde præferencerne i netop jeres målgruppen for øje, når man vil kommunikere effektiv til de potentielle elever. Også forældrene
har en stor indflydelse på valget af efterskole, hvor eleverne i år vurderer indflydelsen fra både deres mor og deres far som højere,
end vi så det i 2020.

Undersøgelsen underbygger samtidig vigtigheden af at være til stede på de platforme og medier, som de unge anvender. Her ses
et tydeligt billede af, at den unge målgruppe er aktive i informationssøgningen og flittigt bruger flere platforme i deres jagt på den
rette efterskole. I rapporten er der givet et overblik over den gennemsnitlige rejse, som de unge er på i
informationssøgningsprocessen, hvilket giver unik mulighed for at tilpasse indholdet på de respektive platforme til både
målgruppens ønsker, og det udgangspunkt de har. De unge giver i den sammenhæng udtryk for, at de i højere grad ønsker
faktuel information på skolens hjemmeside, mens sociale medier i højere grad benyttes til at få indblik i stemningen, sociale
forhold og hverdagen på skolen.

I år er den unge målgruppe for alvor blevet præsenteret for det digitale format i form af virtuelle arrangementer, som har erstattet
mange af de fysiske arrangementer grundet samfundsmæssige restriktioner. Målgruppen oplever både udfordringer og
potentialer i dette format. Det er generelt en udfordring at give et reelt indblik i stemningen og det sociale miljø på skolen, mens
det er en stor fordel, at et virtuelt arrangement er let tilgængeligt og derfor nedbryder flere barrierer for deltagelse. Formatet har
også den fordel, at alle får en oplevelse på første række med færrest mulige forstyrrende elementer, så deltagerne i stedet kan
fordybe sig i indholdet. Der er derfor stort potentiale i, at bringe disse fordele videre i fremtidige markedsføringsstrategier ved
både at benytte virtuelle arrangementer og fysiske arrangementer.

Når vi ser på unges medieforbrug er det særligt TikTok der vinder frem i målgruppen, hvor en stor andel anvender mediet dagligt.
Til gengæld er både brugen af Facebook og Facebook Messenger faldet en smule, hvor målgruppen i højere grad benytter
Snapchat og Instagram. Selvom brugen af Facebook er faldet i målgruppen, er de stadig aktive i i informationssøgningen på
platformen. Her ses det, at ca. halvdelen af eleverne har besøgt efterskolens facebooke-side. Det er derfor stadig en meget aktuel
platform i kommunikationen til målgruppen.

Når eleverne er tilmeldt efterskolen og venter på at komme i gang, er det særligt bekymringer for det sociale som fylder hos dem.
Derudover tænker en stor del af eleverne også over, hvorvidt et efterskoleophold er noget for dem, hvem de skal bo med og at
skulle møde så mange nye mennesker på én gang. For at fastholde eleverne efter tilmelding og give dem en god start på skolen
er det derfor vigtigt, at forstå den situation de kommende elever står i. Herved kan man hjælpe de unge på vej i disse bekymringer
og forberede dem bedst muligt på det kommende efterskoleophold og lave tiltag for at give dem mest muligt ro i maven.
Ligeledes kan aktiviteterne i opstartsperioden inspireres af målgruppens ønsker og behov, for at sikre en god start og et godt
udgangspunkt for fastholdelse af eleverne.
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