
Invitation til åbent hus
En ph.d.-grad er i hus, og vi er blevet flere - det skal fejres!

Stenbrudsgården, Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø 
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CENTER for REGIONAL-
& TURISMEFORSKNING

Fredag d. 9. juni 2017 kl. 14-16



CENTER for REGIONAL-
& TURISMEFORSKNING

Karin Topsø Larsen har netop for-
svaret sin ph.d.-afhandling og hol-
der i den forbindelse en forelæs-
ning om sine forskningsresultater.

CRT har også fået fire nye medar-
bejdere. Kom og mød dem, og hør 
hvad de kommer til at arbejde med 
i den kommende tid.

Udfordrede lokaliteter og de unge: en geografisk undersøgelse 
af erhvervsuddannelsessystemet

Karin Topsø Larsen har forsket i det danske erhvervsuddannelsessystem og konse-
kvenserne af dets geografiske udbudsstrukturer for lokalområder, der er beliggende 
uden for landets større byer.
Det er et emne, der har brug for opmærksomhed, fordi Danmark i stigende grad præ-
ges af ulig udvikling. Erhvervsuddannelsessystemet er særligt relevant at undersøge, 
fordi der generelt ses en øget mangel på faglært arbejdskraft, hvilket især påvirker 
landdistrikternes arbejdsmarkeder der i høj grad anvender faglært arbejdskraft.
Afhandlingen er baseret på en tværfaglig tilgang, der gør brug af både teoretiske og 
empiriske analyser baseret på registerdata samt interviews med unge elever. Afhand-
lingen udfordrer forenklede forestillinger om, at afstand til uddannelse er en tilstræk-
kelig forklaring på unges differentierede opnåelse af uddannelse.
I stedet er der tale om langt mere komplekse forklaringer knyttet til effekterne af det 
nuværende erhvervsuddannelsessystems struktur, der både er præget af styrings-
mæssige ubalancer og komplekse faglige og geografiske orienteringskrav. 

Så længe disse problemer står uadresserede, overlades det til unge elever at håndte-
re systemets ubalancer og mobilitetskrav.
Resultatet er, at erhvervsuddannelsessystemet i dets nuværende form arbejder imod 
de nationale uddannelsespolitiske mål, der ønsker mere erhvervsuddannet arbejds-
kraft. Hvis dette mål skal nås, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i de unge 
studerende og deres kapacitet til at orientere sig fagligt og geografisk i erhvervsud-
dannelsessystemet.

Program   (vi byder på en let anretning undervejs)

14:00 - 14:10  Velkomst ved direktør, Lene Feldthus Andersen

14:10 - 14:55  Forelæsning ved seniorforsker Karin Topsø Larsen, ph.d.

14:55 - 15:10  Spørgsmål og diskussion

15:10 - 15:30  Præsentation af vores fire nye kollegaer

15:30 - 16:00  Networking, hyggesnak og på gensyn

Vores hus er åbent, men...
vi har desværre et begrænset antal 
pladser, så tilmeld dig via mail til 
Julie Bennedbæk: jb@crt.dk, hvis 
du vil være sikker på en plads.

Vi glæder os til at se dig!
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