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PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER/FORSKNINGSOMRÅDER
Primære arbejdsområder kompetenceudvikling og læring, herunder organisatoriske læreprocesser. Senest har jeg
været involveret i forskning og udvikling inden for en lang række offentlige virksomheder, herunder det
socialpædagogiske område i Region Sjælland. Hertil kommer facilitering og ledelse af forandringsprocesser,
ledelsesudvikling og organisatoriske læreprocesser, særligt inden for uddannelsessektoren. Er erfaren procesfacilitator
og underviser. Speciale i praksisbaseret forskning og udvikling – med voksenlæring og organisatorisk læring som fokus.
Arbejder med udvikling af læringsspil og brug af gamification til at øge læringsudbyttet. Underviser, vejleder og
eksaminerer på bachelor-, diplom-, master- og kandidatniveau.
.
UDDANNELSE
[2013]

LAICS: Master in Leadership and Innovation in Complex Systems (module 1), Aarhus Universitet og
Copenhagen Business School

[2009]

Ph.d. i organisatorisk læring, Aarhus Universitet

[2002]

Cand.mag. i voksenpædagogik, Københavns Universitet

ANSÆTTELSESFORHOLD
[2020-]

Sekretariatsmedarbejder, Foreningen til Fremme af praksislæring
Opbygning og udvikling af sekretariat, der kan understøtte foreningens arbejde i at udbrede og udvikle
forståelser af praksislæring til FGU-institutioner, erhvervsuddannelser og virksomheder mere generelt.

[2018-]

Ekstern lektor, master i voksnes læreprocesser, bachelor- og kandidatuddannelsen, Aarhus
Universitet.
Undervisning og vejledning af studerende på master, bachelor- og kandidatniveau; deltagelse i
undervisningsudvikling med kolleger; modulkoordinering

[2016-]

Ejer og konsulent i Bedre Praksis ApS
Konsulentvirksomhed inden for evaluering, facilitering, organisatorisk og individuel læring,
kompetenceudvikling og projektledelse
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[2016-2020]

Timelærer på Professionshøjskolen Absalon på Diplom i ledelse, diplom i sygepleje, bachelor i
leisure management, administrationsbachelor
Undervisning og vejledning af studerende på bachelorniveau; deltagelse i undervisningsudvikling med
kolleger

[2013-2020]

Partner og læringsspiludvikler i Brilliant Innovation ApS.
Udvikling, test og facilitering af læringsspil for organisationer og skoler

[2013-2016]

Adjunkt og leder af forskningsprogram på University College Sjælland (nu Professionshøjskolen
Absalon)
Forskningsleder for 5 medarbejdere, udarbejdelse af forskningsansøgninger og tilbudsmateriale;
opbygning af forskningskapacitet inden for innovationsområdet i professionshøjskolesektoren; bidrog
til strategisk udvikling og planlægning på ledelsesniveau; undervisning og vejledning af studerende på
BA-niveau både for fuldtids og deltidsstuderende; deltog i undervisningsudvikling sammen med
kolleger

[2009-2013]

Chefkonsulent i ARGO
Konsulentvirksomhed inden for evaluering, facilitering, organisatorisk og individuel læring,
kompetenceudvikling og projektledelse.

[2009-]

Ekstern lektor og deltidsundervisning på Master i Voksnes læreprocesser og kompetenceudvikling
på Aarhus Universitet, og modulkoordinator på ”voksnes liv og læreprocesser” (modul 1) fra 2018
Undervisning og vejledning af studerende på masterniveau; deltagelse i undervisningsudvikling med
kolleger; modulkoordinering

[2006-2009]

Ph.d.-studerende på DPA/Aarhus Universitet
Forskning i to forskellige casevirksomheder med fokus på indslusning af medarbejdere; undervisning
og vejledning på masterniveau; deltagelse i internationale konferencer med papers

[2005-2006]

Amanuensis på DPU/Aarhus Universitet
Modulkoordinator på modul 1 ”Voksnes liv og læring”

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOPGAVER (UDVALGTE)
[2019- ]

Udviklingsprojekt: Udvikling af koncept for Learning Factories, Center for IT-understøttet
undervisning
Sparring og undervisning (webinars) på udvikling af aktionslæringsformat med fokus på udvikling af itdidaktiske løsninger i Erhvervsskolesektoren

[2019]

Udviklingsprojekt: Strategisk kompetenceudvikling i Holbæk Kommune
Udvikling af strategisk kompetenceudviklingsprojekt for 200 ledere i Holbæk Kommune i samarbejde
med Professionshøjskolen Absalon. Jeg og en kollega forestod undervisning, sparring og eksamination
af lederne på en 5 dages forløb, plus diplommodul i strategisk kompetenceudvikling
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[2018]

Udviklingsprojekt: Kursus i didaktik og voksenundervisning. I samarbejde med Center for Forsorg og
Behandling, Region Hovedstaden
Facilitering på kurser omkring undervisningsmetoder, didaktik, modstand mod læring, transfer mv.

[2017-2018]

Forsknings – og udviklingsprojekt: Dokumentation af socialpædagogisk praksis. I samarbejde med
Professionshøjskolen Absalon
Jeg deltog som aktionsforsker, konsulent og understøttende projektleder. Jeg bidrog til at skrive
forskningsansøgningen på 2 mill. kr. Projektet resulterede blandt andet i flere konferencepapers,
bogkapitler, en konceptsamling og forskningsartikler i nationale tidsskrifter.

[2017-2018]

Udviklingsprojekt: Professionalisering af praktikvejledning på Social og Sundhedsuddannelserne. I
samarbejde med Furesø og Næstved Kommuner, samt FOA
Jeg udviklede håndbøger og materialer til at styrke elev-vejlederarbejdet i praksis. Jeg designede og
planlagde projektet, som resulterede i tre håndbøger (produceret i mere end 7000 eksemplarer) og en
tidsskriftsartikel.

[2017-2018]

Forsknings- og udviklingsprojekt: Udarbejdelse af praksisbaseret teoriskelet for Randers
Produktionsskole
Interviews og analyse af praksisbaseringen I undervisningen på produktionsskoler. Projektet
resulterede i et white paper med råd til skolens videre didaktiske udvikling

[2017-2018]

Udviklingsprojekt: Kompetenceudvikling til ny digital underviserrolle, medarbejdere og ledelse på
UC Sjælland
Jeg faciliterede workshops for undervisere og ledelse på Administrationsbacheloruddannelsen på UC
Sjælland med temaet omkring produktion af digitalt undervisningsmateriale, digital didaktik, og
organisatorisk udvikling. Jeg bidrog også med at skrive fondsansøgningen.

[2016-2017]

Udviklingsprojekt. Udvikling af en innovativ, motiverende samarbejdskultur, medarbejdere og
ledelse Høng Gymnasium og HF
Jeg designede og faciliterede en organisatorisk udviklingsproces med workshops, læringsaktiviteter,
materialer mv. for ledere og medarbejdere ved gymnasiet.

[2017]

Forskningsprojekt: Voksenlærerens kompetence og kompetenceudvikling, Nordisk Netværk for
Voksnes Læring under Nordisk Ministerråd
Sammen med kolleger på DPU lavede jeg en survey om voksenunderviseres kompetence og
kompetenceudvikling i de nordiske lande. Den efterfølgende rapport blev præsenteret på en
international konference I Sverige.

[2016-2017]

Udviklingsprojekt. Transfer og praksisnærhed, interne og eksterne medarbejdere på Københavns
Erhvervsakademi.
Jeg designede og faciliterede et udviklingsprojekt for interne og eksterne undervisere og konsulenter
på KEA. Temaet var transfer og praksisnær undervisning. Projektet resulterede i en e-bog.

[2016]

Udpeget til akkrediteringspanelet ifm. akkreditering af KEA, Københavns Erhvervsakademi
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Jeg var udpeget som ekspert i et akkrediteringspanel med særligt ansvar for at vurdere den didaktiske
og pædagogiske kvalitet af undervisningen på Københavns Erhvervsakademi
[2015-2016]

Forsknings- og udviklingsprojekt: Kompetencehub, innovationsprojekt med samtlige
professionshøjskoler og 15+ kommuner, UC Sjælland
Jeg var projektleder på dette 7 mill. kr. nationale projekt under FIVU. Projektet handlede om at øge
innovation og gen-innovationskapaciteten i kommunerne. Projektet resulterede i flere nationale
konferencer, papers og bogkapitler. Mere end 150 ansatte fra samtlige professionshøjskoler var
involveret i projektet, ligesom adskillige medarbejdere fra mere end 15 kommuner.

[2013-2015]

Forskningsprojekt: VIOL – velfærd, innovation, omsorg og læring, UC Sjælland
Jeg deltog som forsker og med-projektleder. Vi undersøgte brugen af velfærdsteknologi i offentlige
institutioner. Projektet resulterede i en konference og en bog, hvor jeg blandt andet bidrog med et
kapitel

[2013]

Stabsmedlem på Group Relations-konference, Iquitos, Peru
Sammen med ca. 40 deltagere fra en ukendt antal oprindelige folk fra Amazonas junglen, og en
international stab af konsulenter, koordinerede og afviklede jeg en gruppedynamisk, Tavistockinspireret konference i Iquitos i Peru.

[2013]

Forskningsprojekt: Bachelor, innovation og forskning, UC Sjælland
Jeg var projektleder på dette FIVU-projekt. Projektet omhandlede koblingen mellem
bachelorstuderende og aftagerfeltet og udviklingen af nye formater for innovative samarbejde.
Projektet resulterede i en bog om samarbejdsdrevet innovation i uddannelse, som jeg var medforfatter
og medredaktør på

[2011-2012]

Udviklingsopgave: Kompetencenetværket – sidemandsoplæring, Erhvervsskolen Nordsjælland
Jeg faciliterede peer-learning aktiviteter og processer med virksomheder og undervisere ved
erhvervsskoler. Baseret på projektet var jeg medforfatter på en artikel om sidemandsoplæring

[2011-2012]

Evalueringsopgave: evaluering af kompetenceforløb for SOSU-assistenter i Næstved Kommune
Interviews af mere end 70 medarbejdere, analyse og skrivning af evalueringsrapport

[2010]

Udviklingsprojekt: Projekt KLAR (Kompetent læring i regionen) sammen med Selandia CEU
forfatter til publikation om læringsformer på erhvervsskoler

[2009]

Udviklingsprojekt: Udvikling af læringsspil for SOSU-assistenter i samarbejde med CELF
Som del af et EU-finansieret projekt om kompetenceudvikling, udviklede jeg et læringsspil til måling af
realkompetencer. Efterfølgende har jeg beskrevet spillet i en tidsskriftsartikel

FORSKNINGSOPHOLD
[2007]

Forskningsophold ved Paul Merage School of Business, University of California, Irvine, 6 måneder med
Professor Martha Feldman

[2006]

Forskningsophold ved Freie Universität Berlin, 3 dage med Professor Georg Schreoygg
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[2006]

Forskningsophold ved Liverpool University, 5 dage med Professor Elena Antonacopoulou

FORSKNINGSRELATEREDE OPGAVER
[2020]

Guest editor for et special issue af The Learning Organization (med Ulrik Brandi)

[2020]

Deltagelse i udviklingen af Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, Aarhus Universitet (med
Vibe Aarkrog)

[2019]

Medlem af NO!SE – Network Of Independent Scholars in Education

[2019]

Reviewer for Qualitative Research for Organizations and Management

[2013]

Reviewer for International Journal of Lifelong Learning
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