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Af Mikkel Kamp

F
orestil dig en ruse. Den store 
indgang gør det let for fisken at 
svømme ind. Den kan fortsætte 
fremad, men det er vanskeligt for 
den at svømme tilbage. Sådan er et 
provinsgymnasium også. Eleverne 

går ind ad hovedindgangen i 1. g. De lærer 
at begå sig, og tre år senere har langt de 
fleste opbygget et netværk og overtaget et 
værdisæt, som gør, at de kort tid efter, at 
studenterhuen er landet på deres hoved, 
forlader lokalområdet. De har reelt ikke 
andre muligheder, hvis de vil bevare deres 
værdighed og leve op til de værdier, de har 
opbygget, siden de gik i børnehave, men 
aller stærkest i gymnasiet. Det siger senior-
forsker John Gulløv på baggrund af en et-
nografisk undersøgelse i Tønder Kommune, 
hvor han sammen med sin hustru, professor 
Eva Gulløv, har observeret hverdagslivet i 

det offentlige rum, i dagtilbud, i grundskoler, 
på ungdomsuddannelser og i private hjem.

Der er to hovedårsager til, at ungdoms-
uddannelserne med STX som frontløber 
trækker de unge væk fra lokalområdet.

”Indholdet og organiseringen betyder, 
at de er på gymnasiet fra klokken otte om 
morgenen til tre-fire stykker. Det kræver, at 
man deltager. Det er et stort tidsmæssigt 
indgreb i deres liv, som betyder, at det 
rent praktisk er svært at få tid til andet. 
Arbejdspresset i gymnasiet isolerer dem til 
dels fra det lokale liv,” siger John Gulløv og 
peger på en mere psykologisk faktor.

”Værdierne og koderne på gymnasiet 
kræver, at man investerer i værdier, som 
adskiller sig fra det lokale, ufaglærte. Man 
vil gerne ses sammen med nogle andre – 
sammen med dem, der også abonnerer 
på værdierne fra gymnasiet. Stille og roligt 

bliver man afhængig af det fællesskab og 
optager værdierne om, at man eksempelvis 
kun kan få det gode liv, hvis man flytter væk. 
Og til sidst flytter man,” siger han.

Forskerne er ikke imod, at unge rejser 
væk for at dygtiggøre sig og få det liv, de 
ønsker – tværtimod. Uddannelsessystemet 
er dog i en årrække blevet mere og mere 
centraliseret, og det er en del af årsagen til, 
at flere og flere bor i de større byer.

”Der er en splittelse mellem uddan-
nelse og lokal tilknytning, som spiller en 
betydningsfuld rolle for de unges valg og 
vurderinger af sig selv og hinanden. Succes 
i skolesystemet giver mulighed for at rejse, 
men at rejse bliver også en subtil måde at 
udtrykke sin succes i skolesystemet på. 
Det betyder ikke, at alle de unge, der bliver, 
ikke har klaret sig godt, men det betyder, at 
der sker en statusmæssig kobling mellem 

Gymnasiet sender 
provinselever direkte 
mod storbyen
Kulturen på de gymnasiale uddannelser trækker de unge væk fra 
provinsen. Der er høj status i at ville flytte til en større by, og vælger 
de unge alligevel at blive, er det forbundet med tab af værdighed. 
Både uddannelsessystemet og den enkelte gymnasielærer kan 
dog gøre noget for, at storbyen ikke fremstår som den eneste 
rigtige vej videre efter gymnasiet. Det fortæller John Gulløv på 
baggrund af et etnografisk studie, som blandt andet er foregået på 
ungdomsuddannelserne i Tønder.
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uddannelsessucces og mobilitet, som ikke 
er i lokalsamfundets interesse,” siger John 
Gulløv.

Forskerne flyttede ind
En stor del af researchen til forsknings-
projektet og bogen ”Opvækst i provinsen: 
Om dem, der bliver, og dem der rejser” 
er foregået i foråret 2016, hvor John og 
Eva Gulløv i tre en halv måned flyttede til 
Tønder i Sønderjylland. Feltarbejdet foretog 
de blandt andet i gymnasiet, i udskolingen 
på folkeskoler, blandt forældre i børnehaver 
og i private hjem for at blive klogere på den 
fraflytning, der er med til at skabe en skæv 
demografisk og social balance mellem de 
store byer og landområderne.

Udgangspunktet for deres arbejde er, 
at det ikke er nok at spørge til de unges 
færdigt formulerede drømme og planer, hvis 
man vil forstå deres individuelle overvejelser 
og prioriteringer. Derfor har forskerne i høj 
grad lyttet til de unges overvejelser under-
vejs i eksempelvis gymnasiet – de har talt 

med mange af dem, inden beslutningerne 
er truffet, og de unge stadig står over for 
klare dilemmaer.

Forskerne valgte Tønder, fordi byen 
ligger langt fra de store uddannelsesbyer, 
og fordi byen og kommunen som helhed 
har gennemgået store ændringer gennem 
de seneste årtier. For bare 30 år siden var 
Tønder by et livligt handelscentrum med 
institutioner som kaserne, seminarium, 
domstol, døgnåben politistation og syge-
hus. De er i dag enten overflyttet til større 
byer, eller også er deres åbningstider og 
funktioner begrænset, og i det hele taget er 
mange offentlige arbejdspladser forsvun-
det. Samtidig dør der flere i kommunen, end 
der bliver født, så folketallet er dalet fra over 
40.000 i 2007 til 37.700 ti år senere. Og 
det på trods af, at der faktisk flytter en del 
borgere til.

Stor forskel mellem 
ungdomsuddannelserne
En studievejleder fra Tønder fortæller:

”Vi lavede en øvelse, hvor man skulle 
lave den perfekte by. Eleverne fra STX, 
de pegede næsten alle sammen på 
København eller Aarhus eller en eller 
anden international storby. HF’erne – der 
var to ud af 28, der pegede på noget, der 
var større end Tønder, som den perfekte 
by. Det var Tønder eller Brønderslev – et 
eller andet ude på landet. Det, synes jeg, 
var en markant forskel, der var der. Det er 
et eller andet med en basal tryghed.”

Uddrag fra Opvækst i provinsen – om 
dem, der bliver, og dem, der rejser. 

Langt de fleste studenter fra STX forlader 
Tønder. Ud fra oplysninger fra personale i 
kommunen og på gymnasiet konkluderer 
forskerne, at det er helt op mod 90 procent 
af en årgang fra STX, der søger videre-
gående uddannelse uden for kommunen. 
Til sammenligning er det kun omkring 
60 procent af studenterne fra den lokale 
handelsskole, der rejser væk for at uddanne 
sig. Det kan blandt andet forklares med, 
at nogle fag har lokal appel, mens andre 
rækker mere ud mod den store verden.

”Mange er skeptiske over for fagene på 
STX. Der er for eksempel den klassiske 
med: ’Hvad skal vi bruge oldtidskund-
skab til’. Fagene har en stærk base i det 
urbane. HTX og HHX bliver derimod ofte 

valgt, fordi de vækker genklang i en lokal 
sammenhæng. Fagene harmonerer i høj 
grad med lokale værdier, og forældre med 
et stort lokalt tilhørsforhold kan se sig selv i 
fagene,” siger John Gulløv.

Endnu en årsag er, at unge, der har gået 
på HHX og HTX, simpelthen får tilbudt flere 
muligheder for interessante job i lokalom-
rådet, når de står med studenterhuen, fordi 
det, de har lært, retter sig mere mod det 
lokale erhvervsliv, og samtidig er flere som 
udgangspunkt nærmere knyttet til lokalom-
rådet.

En anden forskel er lærerkollegierne. 
HHX og HTX har en højere andel af under-
visere med lokale erfaringer, end STX har. 

”STX er præget af tilflyttere. Det er en 
del af et større billede, hvor man gerne 
rejser efter attraktive job. På HHX og HTX 
er der til gengæld flere lokale. Hvis man har 
flere ansøgere med nogenlunde identiske 
kvalifikationer, kunne man tænke sig, at det 
vil være en kvalifikation i sig selv at være 
lokal, fordi det virker mere realistisk, at de vil 
blive boende i området i længere tid,” siger 
John Gulløv.

Også eleverne fra HF har markant større 
tendens til at blive end kammeraterne fra 
STX. 

”Med det statusmæssige fald, HF har 
fået de seneste 10 til 20 år, sker der sand-
synligvis en frasortering af de ambitiøse, 
som vil holde alle døre åbne,” vurderer John 
Gulløv.

Rollemodeller flytter tvivlerne
Samtale mellem John Gulløv og en studie-
vejleder fra Tønder:

John: ”Det virker, som om kammerat-
skabet omkring STX betyder rigtig meget 
for lysten til at læse videre. Jeg talte med 
nogle studerende fra 3. g, som følte, at 
de ville blive alene, hvis de skulle blive i 
Tønder, fordi de fleste af deres kammerater 
tog væk.”

Studievejleder: ”Ja. Det er nemlig 
rigtigt – det kan jeg bekræfte. Det har jeg 
nemlig oplevet med nogle af dem, som jeg 
har fulgt efter gymnasiet. De flytter næsten 
uanset hvad, fordi næsten alle deres 
venner også er flyttet. Det er så uanset, om 
de vil bruge deres studentereksamen til 
noget eller ej.”

Uddrag fra Opvækst i provinsen – om 
dem, der bliver, og dem, der rejser. 

Gymnasiets funktion er i høj grad at være 
studieforberedende. Det peger mod de 
større uddannelsessteder og dermed også 
de større byer, og det påvirker gymnasie-
elevers syn på henholdsvis de større og de 
mindre byer, og de mennesker som bor i 
dem.

”Når den objektive konstatering af for-
skelle i muligheder i form af arbejdspladser 
og videreuddannelse gentages og kobles 
til værdier som dygtighed, handlekraft, ind-
flydelse og penge, opstår der et slagkraftigt 
og selvforstærkende budskab om, at der er 
mere prestige i at søge mod de større byer. 
Og den forståelse får betydning og værdi 
ikke bare for dem, der faktisk rejser. Den 
får også en afsmittende virkning på dem, 
der bare har en hensigt om at ville flytte,” 
forklarer John Gulløv.

Det er langt fra alle, der flytter på grund 
af, hvad de har lært i skolesystemet. De ville 
være flyttet under alle omstændigheder. 
Men det er ikke alle.

”Nogle har værdierne i forvejen. De 
sætter sig i gymasiestolen med værdierne. 
For andre er det noget, de skal lære at 
kende. De kan engagere sig i de rollemo-
deller, der mestrer værdierne bedst, og 
samtidig distancere sig fra det, som knytter 
dem til det lokale,” siger John Gulløv.

For mange gymnasieelever er der 
konkurrerende dilemmaer. De kan på den 
ene side være succesfulde ved at være 
integrerede i lokale fællesskaber eller ved 
at klare sig godt på gymnasiets præmisser 
både fagligt og socialt.

”Det ideelle er – set fra gymnasiekul-
turens synspunkt – at man klarer sig godt 
fagligt og samtidig er sjov og festlig, så 
man scorer højt på alle parametre. Det gør 
nogle, men det efterlader også nogle i gym-
nasiemiljøet, som ikke er fagligt dygtige og 
ikke er integrerede rent socialt,” siger John 
Gulløv og uddyber:

”De unge bliver integreret på gymnasiets 
præmisser. Det er en slags silo, der har 
sit eget hierarki. Samtidig etableres der 
en marginaliseret gruppe af mere lokalt 
orienterede unge, som beslutter sig for, at 
livet uden for gymnasiet er vigtigere. For en 
almindelig middeldygtig ung person er det 
afgørende, hvilken gruppe man udvikler sig 
ind i. Holder man fast i den lokale gruppe, 
eller vil man hellere koble sig på succes-

fortællingen – på fortællingen om dem, der 
gerne vil væk,” siger han.

Mange vil gerne se sig selv som en del 
af succesfortællingen. Ender de alligevel 
med at blive, kan de have svært ved at se 
sig selv i øjnene, og måske endnu sværere 
ved at se deres skolekammerater i øjnene. 

”Det gælder faktisk også dem, som 
rejser ud og så vender tilbage til provinsen, 
for der opstår en fortælling om, at der ikke 
sker særlig meget i Tønder. Når de møder 
deres gamle kammerater, der er flyttet, kan 
storbyboerne tænke: ’Det kunne jeg aldrig 
gøre. Vi er blevet forskellige’,” fortæller John 
Gulløv.

Lige muligheder for at leve det 
liv, man vil leve
En gymnasielærer fra Tønder fortæller:

”Hvis vi tager dem, som vælger at blive i 
Tønder, så er de meget tavse omkring det. 
Det er en måde, de resignerer på. Fordi nu 
tager de fx HF-uddannelsen, og man skal 
jo ligesom videre i 3-trinsraketten, og det 
er helt klart, at de bærer på et nederlag 
over, at de måske ikke kan mobilisere kræf-
terne til at komme af sted og komme væk.”

John: ”Er det stigmatiserende, hvis man 
ikke har planer for at komme videre?”

Leif: ”Ja, det vil jeg mene, det er. Det er 
ikke sagt sådan eksplicit, men det er typisk, 
det er jo en dejlig lille by, så jeg møder 
jo ofte mine tidligere elever, og mange af 
dem slår blikket ned, altså når de ser mig, 
fordi de ved, at mit første spørgsmål vil 
være: ’Ja, hvad så?’.” Jeg skriver til dem 
på Facebook, om de har fundet på noget, 
og de har alle mulige rationaliseringer om, 
hvorfor de ikke har. De har alle mulige 

grunde, som gør, at de ikke kan tage en 
uddannelse, og udskyder det hele tiden. 
Men at sige ’Nej, jeg bliver her i Tønder 
– jeg kan simpelthen ikke forestille mig 
at leve nogen andre steder’, det vil være 
svært for dem at sige. Jeg kan se, nogle af 
dem får jobs i Kvickly i delikatessen – jeg 
kan også se, at de søger jobs i detailhan-
del og sådan noget.”

Uddrag fra Opvækst i provinsen – om 
dem, der bliver, og dem, der rejser. 

Om unge flytter eller ej, handler blandt 
andet om, i hvor høj grad de føler sig knyt-
tet til området.

”Dem, der ikke er knyttet til området, er 
typisk børn af forældre, som har et arbejds-
liv med et internationalt præg, eller som 
arbejder i en branche, hvor de er i kon-
kurrence med folk andre steder. De unge 
har opbygget en klar uddannelsesoptik og 
målrettede karriereambitioner. De unge, der 
føler sig knyttet til lokalområdet, har ikke 
de samme ambitioner om at realisere sig 
selv via uddannelse og karriere. De synes, 
at relationerne i lokalsamfundet er vigtige 
og går for eksempel mere op i et fælles 
fritidsliv med andre, end hvordan deres ar-
bejdsliv udvikler sig. Det er fællesskaber om 
blandt andet at holde liv i byen og om sport. 
Det fællesskab vil de meget nødig opgive, 
ligesom de måske heller ikke vil flytte væk 
fra familien. Det er mere bekvemt, og de 
kan også få råd til et hus, selv om deres 
økonomi måske bliver mere sammensat ved 
at blive i en mindre by. For at blive må de 
have en mere pragmatisk tilgang til at tjene 
penge, og en del unge har faktisk iværksæt-

Forskerne og 
provinsen
Forskerne John Gulløv og Eva Gulløv er 
gift. De er ikke fra provinsen, men alli-
gevel rummer forskningen en personlig 
dimension:

”Vi har valgt at dedikere bogen 
til vores nu afdøde forældre, Inge og 
Vagn, Kaj og Tove. De voksede alle fire 
op i provinsen, i henholdsvis Qaqortoq 
og Møn, Sønderjylland og Sydsjælland, 
Vestfyn og Østfyn, men drog, som så 
mange andre, mod storbyen for at søge 
uddannelse og nye muligheder. Deres 
fortællinger om opvækst i provinsen 
blev del af vores barndom i København 
og har sikkert været med til at forme 
den interesse for børns perspektiver og 
det mindre samfunds sammenhænge, 
fællesskaber og udfordringer, som vi 
udfolder i bogen her. I den forstand 
rummer udforskningen her også en 
personlig dimension, selvom tiden er 
meget anderledes, end da vores fire 
forældre omkring 1950 hver især og af 
forskellige grunde besluttede at blive 
‘en af dem, der rejser’.”

Fra forordet til ”Opvækst i provinsen: 
Om dem, der bliver, og dem der rejser”

”Mange er skeptiske over for fagene på STX. 
Der er for eksempel den klassiske med: ’Hvad 
skal vi bruge oldtidskundskab til’. Fagene 
har en stærk base i det urbane. HTX og HHX 
bliver derimod ofte valgt, fordi de vækker 
genklang i en lokal sammenhæng.”

John Gulløv
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terplaner, hvor de vil være designere eller 
lignende,” siger John Gulløv.

Han peger på, at uddannelsessystemet 
kunne tilpasses bedre til unge, der ikke 
nødvendigvis vil til storbyen.

”Forskellige unge har forskellige visioner. 
Vi har i mange år fokuseret på uddannelse 
som mulighed for social mobilitet. Der er 
et demokratisk perspektiv, der handler 
om, at alle skal have lige muligheder for 
uddannelse. Men man kunne også lægge 
et andet demokratisk perspektiv ned over 
det og spørge: Skal alle have mulighed for 
at leve det liv, de gerne vil leve – også uden 
uddannelse eller med en kort uddannelse 
eksempelvis,” spørger han.

John Gulløv peger på, at videregående 
uddannelser i Danmark har et landsdæk-
kende perspektiv. Han opfordrer til at 
overveje, om man kunne skabe uddannelser 
med et mere lokalt perspektiv, der eksem-
pelvis kunne sætte fokus på innovation i et 
lokalområde eller mikroøkonomi. Samtidig 
kunne det have en gavnlig effekt for lokal-
områderne, hvis uddannelserne blev mere 
fleksible.

”Uddannelsessystemet har i lang tid 
været meget fokuseret på tempo. Det har 
– set fra politisk side – handlet om at få 
en uddannelse hurtigst muligt og komme i 
arbejde. Det kunne man tænke anderledes, 
så man måske kunne tage første del af 
uddannelsen, hvorefter man arbejder nogle 
år og så vender tilbage studierne og bygger 
ovenpå. Det lægger ikke i samme grad op 
til, at man nødvendigvis skal flytte væk i 
mange år,” siger John Gulløv.

Han peger på, at også den enkelte lærer 
kan gøre noget for, at unge ikke flytter fra 
de små byer, uden at de har tænkt sig om 
først.

”Man kan interessere sig for rollemodel-
ler i lokalområdet og i det hele taget være 
opmærksom på, at gymnasiet kan føles 
meget langt væk fra den lokale virkelighed. 

Man kan tænke ind, at man måske ikke 
nødvendigvis behøver arbejde frem imod, at 
eleverne skal have en vision om et drøm-
mestudie. Måske skal man arbejde med 
en vision om, hvordan man kan leve det liv, 
man gerne vil leve,” siger han.

Samtidig kan undervisere samarbejde 
med det lokale erhvervsliv, og det gør 
Tønder Gymnasium faktisk. Byens erhvervs-
liv er blandt andet domineret af en stor alu-
miniumsindustri. Derfor har skolen oprettet 
et Alu science center, hvor eleverne, som 
navnet antyder, arbejder med naturfag med 
fokus på aluminium. Det sker blandt andet 
via besøg på aluminiums-virksomhederne i 
Tønder.

”På den måde kan eleverne få øjnene 
op for, at der kan være en pointe i at indgå 
i det lokale erhvervsliv. Der er faktisk mulig-
heder i Tønder,” siger John Gulløv. ●

John Gulløv er seniorforsker på professionshøj-

skolen UCC, chefkonsulent og forhenværende 

rektor for Frøbelseminariet og formand for 

Pædagogernes Rektorforsamling. 

Eva Gulløv er professor, MSO, ved Danmarks 

institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus 

Universitet.
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 Ň Mellem lyst og nødvendighed – en analyse 

af unges valg af videregående uddannelse: 

Camilla Hutters.

5 pointer fra artiklen

1.
 ɚ Værdierne og koderne på gymnasiet 

er med til at forme unges opfattelse 
af, at de kun kan få det gode liv, hvis 
de flytter væk fra de små samfund. 

2.
 ɚ Uddannelsessystemet er centrali-

seret, hvilket har ført til, at der er en 
statusmæssig kobling mellem ud-
dannelsessucces og mobilitet, som 
ikke er i lokalsamfundets interesse.

3.
 ɚ Unge, der vælger at blive i provinsen, 

mener i mange tilfælde, at relatio-
nerne i lokalsamfundet er vigtige, og 
går mere op i et fælles fritidsliv med 
andre, end i, hvordan deres arbejds-
liv udvikler sig. 

4.
 ɚ Nogle unge, der bliver i mindre byer, 

har svært ved at se deres tidligere 
skolekammerater i øjnene. 

5.
 ɚ Den enkelte lærer kan arbejde frem 

imod, at eleverne ikke nødvendigvis 
skal have en vision om et drøm-
mestudie. I stedet kan de opbygge 
en vision om, hvordan de kan leve 
det liv, de gerne vil leve. 

”Der er et demokratisk perspektiv, der 
handler om, at alle skal have lige muligheder 
for uddannelse. Men man kunne også lægge 
et andet demokratisk perspektiv ned over 
det og spørge: Skal alle have mulighed for 
at leve det liv, de gerne vil leve – også uden 
uddannelse eller med en kort uddannelse 
eksempelvis.”

John Gulløv
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Gymnasieforskning 
– i dine ører

Nu kan du også lytte til podcast fra 
Gymnasieforskning

I podcasten får du ny viden, nye 
idéer og nye perspektiver på 

din undervisning. I hvert afsnit 
af podcasten tager vi en 

udfordring fra praksis op og 
taler med både forskere 

og undervisere fra 
gymnasiet om deres 

synsvinkler.

Find  
Gymnasieforsknings podcast  

på gymnasieforskning.dk  
eller der, hvor du normalt  

hører dine podcasts.
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