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EN FREMTID PÅ LANDET?
EN KONFERENCE OM UNGDOMSLIV MELLEM STEDTILHØR, UDDANNELSE OG
MOBILITET
Livet på landet er blevet hipt. Økokollektiver, kulturfestivaller og lokale bryghuse pibler frem. Nogen mener,
at livet på landet står over for en renæssance, og selv politikerne har opdaget det: Arbejdspladser og uddannelser flyttes ud. Men hvordan ser det ud for dem, der folder og skal folde fremtiden ud – de unge? Dét
spørgsmål stiller vi skarpt på til CeFUs næste novemberkonference.
Ét svar på spørgsmålet fik vi allerede, da uddannelsernes optagelsestal blev offentliggjort i sommerens løb: Hovedparten af ungdommen vælger fortsat de mindre byer fra til fordel for storbyerne. Byer har altid tiltrukket unge, dels grundet de mange uddannelsestilbud og dels med alle de
muligheder, byen tilbyder for at udforske og eksperimentere med sig selv. At flytte til byen har i
årevis været et must for mange unge, og de unge, der er blevet på landet, har ofte skullet forsvare
deres valg om at blive boende.
Bevægelsen væk fra landområderne og ind mod byerne er velkendt. Men vi ved langt mindre
om de unge, som går imod strømmen og bliver boende på landet. Hvad er det for forskellige
ungdomsliv, der leves på landet? Hvornår oplever de unge at høre til, og hvornår udfordres oplevelsen af lokalt tilhør? Og hvordan oplever unge på landet deres muligheder for at udfolde deres
fremtidsdrømme?
På konferencen undersøger vi unges forestillinger om en fremtid på landet og går tæt på den virkelighed,
som præger forskellige grupper af unges hverdagsliv i landområderne. Vi sætter luppen på både potentialer og muligheder, men også på de udfordringer og brændende platforme, der fortsat tegner sig. Spirer og
blomstrer det virkelig så meget på landet, som vi tror – eller gerne vil tro? Og hvis det ikke er tilfældet, hvad
skal der så til for, at det kan komme til at ske? Hvordan skaber vi gode rammer for et ungdomsliv på landet?
Hvilken rolle spiller civilsamfundet i relation til at skabe og vedligeholde stærke lokale fællesskaber, og hvordan involveres de unge?
Ud over disse spørgsmål diskuterer vi på konferencen også, om vi på den lange bane bevæger
os imod et kulturelt nybrud, der vil gøre op med sammenfletningen mellem ungdomsliv og byliv
– og dermed på sigt vil skabe forandringer i unges uddannelsesvalg, flyttemønstre, boformer og
livshorisonter i videre forstand.
På konferencen kan du møde forskere og unge, der ved noget om ungdomslivet på landet, og som
er parate til at diskutere både nutiden og fremtiden på landet.

PROGRAM
09.00 - 09.30

Kom og få en croissant og en kop morgenkaffe

09.30 - 09.45

Vi byder velkommen v. Noemi Katznelson, leder af CeFU, Torben Vind Rasmussen,
formand for Foreningen Center for Ungdomsforskning

09.45 - 10.15

Den eksperimentelle velfærdsstat er fremtidens velfærdsstat: Hvad betyder det for unge mennesker uden for de større byer? Og hvordan påvirker det
unges identitet, job- og uddannelsesmuligheder? v. Lars Bo Kaspersen, professor
i ledelse, politik og filosofi ved CBS

10.15 - 10.25

Vi stiller spørgsmål og diskuterer med Lars Bo Kaspersen

10.25 - 10.40

Vi strækker benene og får frugt og kaffe

10.40 - 11.10

Territoriel ulighed, ungdomsliv og social sammenhængskraft på landet v.
Anja Jørgensen, professor i bysociologi ved Aalborg Universitet

11.10 - 11.15

Vi summer ved bordene

11.15 - 11.45

Udsatte unges hverdagsliv og fremtid på landet v. Jeanette Østergaard, seniorforsker ved VIVE og Mette Pless, lektor fra CeFU

11.45 - 11.50

Vi summer ved bordene

11.50 - 12.15

Dialog og samtale mellem salen, Anja Jørgensen, Jeanette Østergaard og Mette
Pless om rammer og vilkår for ungdomsliv på landet, v. Niels Ulrik Sørensen fra
CeFU

12.15 - 13.15

Skøn mad og godt selskab

13.15 - 13.25

Musik og samtale med musiker Rikke Thomsen

13.25 - 13.50

Hvordan ser det ud fra de unges perspektiver? Dialogpanel med repræsentanter fra Modstrøm, Unge i landsbyklynger m.fl., v. Mette Pless fra CeFU

13.50 - 14.10

Vi strækker benene og får kage og kaffe

14.10 - 14.40

There and back again: Unges uddannelsesvalg og veje væk fra og tilbage
til mindre byer og landområder, v. ph.d. Eva Mærsk fra Syddansk Universitet

14.40 - 15.00

Vi stiller spørgsmål og diskuterer med Eva Mærsk, v. Jeanette Østergaard fra
VIVE

15.00 - 15.15

Hvad går vi hjem med af nye indsigter? v. Noemi Katznelson

PRÆSENTATION
PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
Lars Bo Kaspersen er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Center for
Civilsamfundsstudier, hvor han gennem en lang årrække har forsket i spørgsmål om civilsamfund og
velfærdsstatsudviklinger. Kaspersen har for nylig afsluttet et stort forskningsprojekt om civilsamfundets rolle
i Danmark, www.cistas.dk, og arbejder aktuelt på en bog om fremtidens velfærdsstat, der er tvunget til i
højere grad at eksperimentere for at finde løsninger på velfærdsstatens udfordringer.
Anja Jørgensen er professor i bysociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på
Aalborg Universitet og leder af forskningsgruppen SocMap. Her forsker hun bla. i territorielt
betinget ulig-hed, lokale fællesskaber, landsbyklynger og livskvalitet i landdistrikter, udsatte
boligområder og lokal social integration. Hun er en af de drivende kræfter i Horizon 2020-projektet
COHSMO www.cohsmo.aau.dk.
Jeanette Østergaard er seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd, tidligere forskningsleder i afdelingen Børn og Familie, SFI. Hun har forsket i unges
hver-dagsliv i mange år først med fokus på, hvilken rolle unges brug af rusmidler spiller i
overgangen til voksenlivet, og dernæst mere bredt i marginaliseredes unges transition til
voksenlivet. Aktuelt er hun i samarbejde med Mette Pless involveret i et forskningsprojekt om
udsatte ungdomsliv på landet https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/unge-ogmarginalisering/a-future-of-staying-a-qualitative-longitudinal-study-of-the-everyday-life-of-marginalisedyouth-living-in-rural-areas-in-denmark.aspx
Mette Pless er lektor på CeFU ved instut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Hun forsker i
unges overgange mod voksenlivet og i uddannelsessystemet og har i sin forskning haft særligt fokus på de
mulig-heder og udfordringer der tegner sig for de unge, som befinder sig på kanten af
uddannelsessystemet. Hun samarbejder aktuelt med Jeanette Østergaard om et forskningsprojekt, der
fokuserer på udsatte ungdomsliv på landet (se ovenstående link)
Rikke Thomsen er musiker, og opvokset i Blans og Vester Sottrup i Sønderjylland. Hun er cand.musicae i
sang og guitar fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg og har siden 2018 skrevet sange på sønderjysk.
Rikke udgav i 2019 albummet ‘Omve’n Hjemve’ med seks sange på sønderjysk om hjemstavn, kærlighed,
længsel og ophav. Samme temaer går igen på albummet ‘Opland’(2021). Hun modtog i 2019 ModersmålPrisen for sin indsats for den sønderjyske dialekt. https://rikkethomsen.dk/
Eva Mærsk har netop afsluttet sin ph.d. i sociologi og kulturgeografi fra Syddansk Universitet
og University of Groningen. Hun forsker i unges stedtilknytning og flytninger under
videregående
uddannelse,
identitetsudvikling,
narrative
fortællinger
og
institutioners
agensrum ift. at tiltrække og fastholde unge i mindre byer og landdistriktsområder.
Noemi Katznelson er professor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved CeFU. Noemi
har i mange år forsket i udsatte unges situation både i og udenfor uddannelse og beskæftigelse og skrev
ph.d om udsathed. Hendes forskningsfelt rækker samtidigt ind over unges forhold til uddannelse, arbejde,
vejledning og motivation i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Noemi har derudover
indgået i en række bestyrelser og ekspertudvalg, som knytter an til udsathedsområdet – herunder
ekspertudvalget bag FGU’en.
Niels Ulrik Sørensen er professor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU. Han arbejder
med unges trivsel, overgange og ungdomskultur. Niels Ulrik er sammen med kollegaer i
gang med et større forskningsprojekt om sammenhængen mellem forskellige typer af
ungdomsfællesska-ber og unges trivsel. Han påbegynder snart et forskningsprojekt om trivsel
og udsathed blandt LGTBQ-unge i Danmark og Sverige. Niels Ulrik forsker desuden i naturog kulturprojekter som alternative arenaer for sociale indsatser. Niels Ulrik sidder i en lang
række bestyrelser og eks-pertudvalg.

Tid

D. 22. november 2022 kl. 09.00 - 15.15

Sted

Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Pris

2.595,- inkl. moms. Prisen er med forplejning

Tilmelding

Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 16. november 2022
Tilmeld dig her:
https://delta.events.aau.dk/event/cefu-konference-en-fremtid-paa-landet
Hvis du er medlem af Foreningen Center for Ungdomsforskning, har I til denne konference ekstraordinært 15 fripladser, hvor I kun skal betale for forplejning med en pris
på 400 kr. inkl. moms per person. Vil I gerne tilmelde mere end 15 deltagere til kon-		
ferencen, er medlemsprisen per deltager herefter 1.995 kr. per person.
For at tilmelde jer disse pladser udfyldes rabatkodefeltet under tilmeldingen.
Rabatkoden kan I få af jeres medlemsorganisations kontaktperson. Hvis I er i tvivl om,
hvem der er jeres kontaktperson, kan I kontakte cefutilmelding@hum.aau.dk.
Vær opmærksom på, at der to koder per medlemsorganisation. Én rabatkode bruges
til de 15 fripladser, hvor der kun betales for forplejning (400 kr. per deltager). En 		
anden kode bruges, hvis du skal tilmelde dig konferencen til medlemspris (1.995 kr.
per deltager).
Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.

Yderligere
information

Line Jørge Jensen på cefutilmelding@hum.aau.dk eller Ida Maria Bjelke Bjarløv på
imbb@ikl.aau.dk

Kontakt

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Aalborg Universitet København, Institut for Kultur og Læring
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV
Tlf.: +45 2029 4629
www.facebook.com/centerfor.ungdomsforskning
www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Kultur og Læring på
Aalborg Universitet København. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover samler og
formidler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og
levevilkår.
CeFU udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel som private
aktører. Bag CeFU står en forening, hvis medlemmer er med til at sikre, at den viden, vi udvikler, er relevant
og kan forankres i praksis. Vi modtager gerne henvendelser fra institutioner, foreninger, organisationer,
virksomheder m.m., der interesserer sig for ungdomsforskning, og som ønsker at blive medlem af foreningen.

