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Mange børn og unge i provinsen bliver i løbet af deres opvækst 

gradvist overbevist om, at de må forlade deres hjemegn. De rejser 

og forstærker dermed den fraflytningstendens, som en del lokal

samfund er ramt af.

Opvækst i provinsen sætter fokus på skævheden mellem land og by 

i det danske samfund, og den udforskes her fra en ny vinkel. Med 

udgangspunkt i børn og unges perspektiver går bogen tæt på de 

processer, der lærer børn at tvivle på de lokale muligheder. Baseret 

på et antropologisk feltarbejde på Tønderegnen viser forfatterne, 

hvordan daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser spiller 

en væsentlig rolle i denne proces.

Bogen trækker på et rigt materiale af observationer og interview 

med forældre, rådgivere, forvaltningsansatte, pædagoger,  

lærere og især med børn og unge. Den går tæt på folks opfattelser 

af deres egne og lokalmiljøets fremtidsmuligheder og på deres 

erfaringer med forskellige livsformer og værdisystemer. På den 

baggrund  rejser forfatterne en vigtig diskussion om uddannelses

systemets rolle i forhold til anerkendelse og ulighed, lokale og 

urbane  værdier og om reproduktion og social mobilitet. Bogens 

resultater lægger op til en videre diskussion om, hvordan man 

kan udvikle og styrke lokalsamfund gennem en mere stedsensitiv 

uddannelses tænkning.
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Forord

Denne bog er baseret på et etnografisk feltarbejde i det sydvestlige Danmark, en 
del af det danske samfund, men også et samfund med en egen historie, dialekt og 
placering i verden. Som antropologer var vi nysgerrige på, hvordan befolkningen 
møder lokale, nationale og globale omstillinger, og hvordan det præger hverdagen for 
børn, unge og voksne. Denne nysgerrighed førte os rundtomkring på Tønderegnen 
til landsbyer og byer og ind i områdets institutioner, forsamlingshuse og kirker. Vi 
har besøgt folk, trængt os på i deres hjem og på deres arbejdspladser. Vi har snakket 
med forvaltningsansatte, pædagoger og pædagogiske konsulenter, køkkenassistenter 
og rengøringspersonale, medhjælpere og vikarer, lærere, ledere, virksomhedsansatte 
og forretningsbestyrere for slet ikke at tale om virkelig mange børn, unge og forældre. 
Som optakt til denne bog vil vi derfor udtrykke vores store taknemmelighed for al den 
ligefremme interesse og venlighed, vi har mødt. Det var nemt at komme i kontakt, 
og vi er blevet berigede og inspirerede af de mange samtaler og besøg. En særlig tak 
skal rettes til vores husvært, for hendes interesse og hjælpsomhed, såvel som til de to 
børnehaver – ledere, personale, forældre og børn – der gav mulighed for lange obser-
vationsperioder med mange spørgsmål og forstyrrelser. Også tak til såvel præsterne 
i Tønder Kristkirke, friskoler og privatskoler, folkeskoler, ungdomsskoler, erhvervs-
skoler samt Tønder almene gymnasium og HF for at give os hjælp og mulighed for at 
interviewe personale og elever.

Undersøgelsen var ikke blevet til noget uden økonomisk støtte, og her vil vi gerne 
takke Center for Daginstitutionsforskning, samt Aarhus Universitet og Københavns 
Professionshøjskole for at give os de fornødne midler til at gennemføre undersøgelsen, 
leje en bolig og rejse rundt på egnen. Uden at kunne slå os ned i månedsvis havde vi 
aldrig kunnet se de sammenhænge mellem uddannelsessystem og lokalsamfund, som 
vi her er optaget af. Selve bogudgivelsen er blevet økonomisk støttet af Aarhus Uni-
versitets Forskningsfond og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger, bidrag vi 
ligeledes er taknemmelige for.

Endelig vil vi gerne takke uddannelsesforsker Sune Jon Hansen såvel som Evas 
bror Jakob Skovgaard-Petersen for deres grundige læsning og kritiske kommentarer, 
som har været til stor hjælp og inspiration i færdiggørelsen af bogen.

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, Sønderjyl-
land og Sydsjælland, Vestfyn og Østfyn, men drog, som så mange andre, mod storbyen 
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