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Overblik Hvilken betydning har fortællingerne om 
stedet for udviklingen/fremtiden? 
Hvad ligger bag forfaldsfortællingerne i 

landdistrikterne?  
Hvad kan være med til at skabe 

fortællinger om udvikling og nye muligheder  
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Hvad betyder fortællinger 
for udvikling? 
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DANISH CENTRE FOR RURAL RESEARCH 

”Det er først og fremmest gennem vore 
fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i 
verden, og det er gennem sine fortællinger, en 
kultur giver sine medlemmer modeller for 
identitet og handling.” Jerome Bruner 1998: s 43 
 

28 September 2017 
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Fortællinger rummer fremtiden 
 

Det er fortællinger der binder handlinger 
og værdier sammen (Logik) 
Det er fortællingerne der binder fortid og 

fremtid sammen og dermed former nuets 
fremtidige handlemuligheder 
Fortiden rummer et overskud af erfaringer 

og hændelser 
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Forskellige former for parallelle fortællinger 
 Den enkeltes fortælling: ”Hvem er jeg som person” 

 
 Familiens fortælling: ”Hvem er vi som familie og hvilke muligheder har vi”  

 
 De lokale fortællinger: ”Hvad er det for en landsby vi bor i”  
 
 De store fortællinger:  
• ”Centralisering og effektivisering giver bedre og billigere service til borgerne.” 
• ”Udkantsområderne er en økonomisk belastning for samfundet” (den rådne banan, osv) 
• ”De unger vil søge imod storbyerne, for det er der fremtiden og mulighederne er, denne udvikling kan vi ikke stoppe.”  

 

28 September 2017 
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Lokale fortællinger 

28 September 2017 
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De ”store” fortællinger  

28 September 2017 

 

Danske producenter af fødevarer og fødevareteknologi har en 
lang tradition for effektiv produktion og for fødevarer af høj 
kvalitet, der er efterspurgt internationalt. Sektoren er med sin 
viden om bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion en 
fødevaresupermagt. Med en årlig eksport på 148 mia. kr. i 2014 
og en samlet beskæftigelse på omkring 140.000 personer har 
den danske fødevare- og landbrugssektor udviklet sig til en 
succes, som skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark – 
ikke mindst i landdistrikterne. En succes, vi skal værne om og 
bygge videre på”.( http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-
arbejdspladser/foedevare-og-landbrugspakke/) 
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Fortællingerne skaber verden 
 De store fortællinger er med til at fastholde en bestemt udviklingslogik 

 
 Fortællinger kan ofte kollidere 

 
 De positive lokale fortællinger er overordentlig vigtige i forhold til at skabe forandringer, men de kan misbruges:  
• Som undtagelser der bekræfter reglen 
• Som individualisering af problemet  

 
  

 
 

28 September 2017 
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Hvad ligger bag forfaldsfortællingerne, set i et 
uddannelsesperspektiv? 
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Globalisering 
Fra globaliseringsrådet 

Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse 
Universiteter i verdensklasse  
2. Sektorforskningen skal integreres i universiteterne.  
4. Universitetsuddannelserne skal svare til samfundets behov.  
5. Universiteterne skal uddanne flere højtkvalificerede forskere.  
6. Eliteuddannelser skal udfordre de dygtigste studerende. 
 

Flere dygtige udenlandske studerende til Danmark 
De korte og mellemlange videregående uddannelser skal samles i færre 

og stærkere uddannelsesmiljøer, som har den nødvendige faglige 
tyngde og ledelsesmæssige kapacitet til at udvikle og fremtidssikre 
uddannelserne.  

Alle skal uddanne sig hele livet 
Elever i folkeskolen og gymnasierne skal arbejde systematisk med 

idéudvikling (innovation akademiseres) 
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Konsekvenser for 
landdistrikterne 

Klar fortælling om, at det er de 
akademiske uddannelser der er 
fremtiden  
Klar fortælling om at det er i de største 

byer – elitemiljøer- udvikling sker 
Øget konkurrence og tempo forstærker 

de sociale arv.  
Forudsætter ubegrænset mobilitet. 
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Forandringer kræver således nye fortællinger  

28 September 2017 
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Hvad kan være med til 
at skabe nye 
fortællinger, nye 
fremtider for 
landdistrikterne? 

Fokus på betydning af erhverv og produktion i 
ydre og landkommuner, også fremadrettet 

 Indsigt i at udviklingen ikke ensidig koder for 
centralisering og klyngedannelse – Dansk 
succes kan historisk tilskrives fokus på bredden 
frem for eliten (Modsat UK og F) 

 Indsigt i at erhverv og uddannelse hænger 
sammen som en proces i en lokal 
innovationskultur. 

En revurdering af Globaliseringsrådets fortælling 
om fremtidens samfund og uddannelsesstruktur.  

En større indsigt i at mange af de gode historie 
om udvikling i landdistrikterne rummer en 
cocktail af unge mennesker, lokal handlekraft og 
mange forskellige kompetencer.  
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