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Indledning  
Som fuldtidsansat i UCLs Efter- og videreuddannelse igennem 16 år, har jeg genereret en omfattende viden 
indenfor AKT1, inklusion, specialundervisning og systemisk konstruktionistisk procesarbejde i løbende 
samspil med centrale teoretikere og praktikere på alle områderne. 
Jeg afsluttede i maj 2008 en Master of Science in Systemic Leadership & Organizational studies2, der med 
sine 180 ECTS-point også indeholdt et forsknings- og undersøgelsesårsværk, fra Bedfordshire University i 
London, med fokus på forsknings- og researchmetoder. Jeg gennemførte i denne forbindelse også 
kvalitative interviews, trianguleret igennem diskursanalyser, på danske skoler.  
Jeg blev positivt lektorbedømt i 2009 (se bilag 1). Tidligere var jeg ansat i Vejle Amt, som konsulent for 
specialundervisningen, hvor jeg blandt andet udviklede og gennemførte konferencer, undersøgelser og 
evalueringer samt betjente politiske udvalg. 
 
Et stillingsskift  
Jeg skifter den 1.3.2021 fra en fuldtidstjenestemandsansættelse til en åremålsansættelse med samme 
opgaver, samme hovedområder, samme afdeling, men på nedsat tid. 
Som en konsekvens af mit stillingsskifte, indgiver jeg denne anmodning om supplerende bedømmelse ud 
fra kriterium B i lektorbedømmelsesgrundlaget. Bekendtgørelse nr. 673 af 13/05/2020  
Den efterfølgende redegørelse vil have sin hovedvægt på, hvordan jeg igennem de seneste 16 år har 
anvendt og udbygget mine udviklingskompetencer på en måde, der dels dækker de fire opgavetyper i 
kriterie b, dels bidrog til videreudvikling af UCLs tilbud og indtjeningsfelter i Efter- og Videreuddannelsen i 
form af nye moduler, kursustemaer og en lang række konferencer. Redegørelsen underbygger, at jeg også 
fremadrettet kan understøtte et udviklingsorienteret og innovativt perspektiv på opgaverne. 
 

Mine ståsteder 
Mit centrale, professionelle perspektiv er, at jeg, som underviser i en efter- og videreuddannelse, ikke har 
som opgave at overbevise nogen om teoretiske sandheder, men at jeg derimod, med Gregory Bateson 
(1972) i baghånden, må erkende, at det er konteksten, der giver mening til et budskab og dermed til at 
skabe læring for deltagerne. Jeg bestræber mig derfor som lektor på at være transparent og generere 
teoretisk velunderbyggede, nye handle- og refleksionsmuligheder i samspil med den kontekst en 
undervisning eller et udviklingsprojekt foregår i. Herfor spiller anerkendende, cirkulære og refleksive 
spørgsmål en central rolle i mit arbejde med pædagogiske udviklingsaktiviteter (Tomm & Kristensen, 
Stavros & Torres, 2019). 
Jeg har et eklektisk, konstruktionistisk inspireret grundsyn på læring som samskabelse i relationer, men jeg 
inddrager også Vitaliseringspsykologiens behovsmodel og den kvalificerede selvbestemmelsesteori 
(Tønnesvang og Ovesen, 2015, Hedegaard & Kristensen, 2016), ligesom jeg i neuropsykologien har fokus på 
andre lærings- og hukommelsesforståelser. (Fredens 2012, Fleischer og From, 2018). Didaktisk afspejles 
læringssynet i anvendelsen af Cooperative Learning strukturer (Johnson & Johnson, 2016), Co-
teachingstrukturer (Friend & Barron, 2019) samt i professor Kenneth Gergens forståelse af relevant 
evaluering som kontekstualiseret (2019).  
Dette indebærer, at viden udforskes i løbende udviklingsprojekter, som jeg inviterer deltagerne ind i. 
Fagligt kvalificerende nysgerrighed er således det bedste afsæt, jeg, som repræsentant for et UC, kan skabe 
med den refleksive didaktik jeg udfolder på alsidig, teoretisk grund.  
 

 
1 Adfærd, kontakt, trivsel. 
2 Min Master dissertation kan downloades fra UC-viden: kortlink.dk/2ah57 
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Udviklingsopgavetyper i bedømmelseskriterium B: 
Med udgangspunkt i de fire typer forsknings- og udviklingsaktiviteter, der indgår i 
lektorbedømmelseskriteriet, vil jeg herunder redegøre for en bred vifte af udviklingsopgaver, som jeg har 
haft ansvaret for, og som efter min opfattelse viser relevante kompetencer i forhold til forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, med særlig vægt på det, der i Frascatimanualen defineres som ”tilgrænsende 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.” 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter i henhold til Frascati-manualen 
I. Udvikling af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser  

II. Udvikling af efter- og videreuddannelse  

III. Erhvervs- og professionsudvikling i praksis  
IV. Forsknings- og udviklingsaktiviteter  

 
Jeg har markeret i parenteser i teksten nedenfor, hvilke af de fire udviklingsområder, jeg finder, er mest 
dækket ind af de respektive afsnit. 

 
Bredden i mine udviklingsopgaver  
På mit hovedfelt, inklusion og AKT-området, har jeg i mine 16 år på UCL, udviklet 3 AKT- og 
inklusionsmoduler, der i en lang årrække blev afviklet med fyldte hold i tre parallelle spor og som stadig er 
en del af programmet, men nu kun med et spor (II).   
Da AKT-området ikke er bekendtgørelsesbelagt, har jeg som modulansvarlig haft særligt fokus på at udvikle 
didaktikken og indholdet i samspil med og modspil til udviklingen på skoleområdet via konferencer, som jeg 
har været eneansvarlig for indhold i og planlægning af. Desuden via omfattende faglige udgivelser - både 
som redaktør og forfatter - i samspil med en lang række teoretikere og praktikere (III, IV). 
Disse fagprofessionelle skribenter har desuden for en stor del deltaget i konferencerne, herunder den årlige 
AKT- og inklusionskonference, der stadig udbydes (se listen over konferencer i bilag 2). Jeg har i de 16 år 
været ansvarlig for at invitere de rette oplægsholdere, tilrettelægge programmet og for gennemførsel af 
dagene. Det giver gode muligheder for at inddrage de nyeste teorier og undersøgelser på AKT- og 
inklusionsmodulerne samt på diplomområdet.  
Deltagerne på konferencerne får teoretisk og specialiseret viden samtidig med, at disse muligheder også 
udvikler den interne viden i UCL igennem kollegadeltagelse.  
I forbindelse med konferencen Pædagogisk Vejledning, som jeg planlagde og afviklede den 8.3.2017, 
inviterede jeg alle interesserede kolleger fra flere afdelinger til at deltage på selve konferencedagen med 
professor Karl Tomm fra Canada og Ole Løw fra Aarhus som keynote speakers. Jeg inviterede desuden en 
kollega, Marianne Tolstrup med som workshopholder, så hun blev synliggjort. Umiddelbart før dette 
arrangerede jeg den 6.3. en hel Masterclassdag for ca. 25 kolleger med professor Karl Tomm, så det blev 
muligt at gå i dybden med fælles refleksioner og gå i dialog med mesteren selv. Derudover solgte jeg på 
UCLs vegne to masterclassdage med Karl Tomm til henholdsvis Silkeborg kommune og et systemisk 
netværk. Det blev to dage, med mig som facilitator, og samtidig en ”personlig videreuddannelse” for mig 
med en af de bedste kommunikationsteoretikere.  
Da spørgeteknikker er en afgørende del af vejledning i mange sammenhænge, har jeg efterfølgende 
interviewet Karl Tomm om den nyeste udvikling af hans berømte modeller om spørgsmålstyper. Det blev til 
et spændende kapitel i min nyeste antologi Flere Fantastiske Forbindelser (Kristensen, 2019), som 
kollegerne og jeg selv kan anvende i mange sammenhænge i forhold til undervisning i forskellige 
vejledningsformer. Afslutningsvis har jeg 10. marts 2021, sammen med en kollega, Jacob Christiansen, 
inviteret Karl Tomm til en Zoom Masterclass på et familieterapihold, hvor vi også har inviteret kolleger og 
flere forskellige hold med. Så der er udviklingsmuligheder både direkte og indirekte via antologien, for 
kolleger såvel som studerende.   
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Det er en del af DNA’et i UCLs Efter- og Videreuddannelse at være forrest med udvikling af 
undervisningsområderne for at få nye opgaver. Indenfor de 16 år jeg har været med, har vi i afdelingen 
bevæget os fra at levere omfattende ”hyldevarer” i form af faste moduler, til at kommuner og skoler er 
blevet så store, at de vil have skræddersyede forløb. Dette understreger behovet for innovative løsninger. 
Disse ændrede vilkår har jeg bestræbt mig på at imødekomme ved blandt andet at udvikle begrebet, 
metoden samt arbejdet i praksis med ”Miniprojekter” i omfattende procesforløb som beskrevet i min 
seneste antologi på området, Flere Fantastiske Forbindelser i kapitlet Miniprojekter i samskabende udvikling 
(IV, III). 
 
Udvikling af UCLs opgaver igennem faglige udgivelser 
Som en del af en cirkulær udviklingsproces, hvorved de forskellige aktiviteter som konferencer, 
undervisningsforløb og udgivelser ”befrugter hinanden” på mine hovedundervisningsområder, har jeg 
udgivet en række bøger/antologier, skrevet en lang række artikler og kapitler i bøger, samt udgivet to 
faglige DVD’er (se min udgivelsesliste i bilag 3). Her indgår også en række fagligt udviklende, kvalitative 
interviews med internationalt kendte og meget centrale fagfolk som Daniel Stern, Mihaly Csikszentmihalyi, 
Barnett Pearce, Peter Lang, Jesper Juul og Karl Tomm (I, II, III, IV).  
Disse kvalitative interviewformer har givet mig enestående muligheder for at sammenkoble teorier med 
mine udviklingsaktiviteter; fx basal relationsudvikling og pædagogik (Stern), spørgsmålstyper og pædagogik 
(Tomm), flow og læring (Csikszentmihalyi), kontekstmodeller i skoleregi (Pearce), invitationer i pædagogik 
(Lang & Juul). Se mere i min udgivelsesliste i bilag 3. Disse kapitler indgår efterfølgende i undervisningen i 
mange sammenhænge.  
   
De mest centrale udgivelser, ud af 64 på UC-viden, der er relevante som en del af professionsudviklingen på 
både grunduddannelse og efter-videreuddannelser, er følgende bøger/antologier: 
 

 Kristensen, R. (2006). (Red.), Fantastiske Forbindelser – om relationer i undervisning og 
læringssamvær Dafolo.                                                                                                                            
Bogen er udkommet i 5 oplag og har været anvendt som grundbog på både grunduddannelser 
og i Efter- og videreuddannelser. Jeg havde i denne antologi valgt meget centrale teoretikere 
som Daniel Stern, der deltog ved, at jeg interviewede ham, Karsten Hundeide, Stein Bråten, 
Maria Aarts og Thomas Armstrong - som jeg skrev et kapitel sammen med - samt andre store 
navne. Da bogen har været brugt på mange UC’er, har jeg således også skabt grundlag for 
kvalificerede praksisforskningsaktiviteter med de oprindelige teoretikere for både grund- og 
efteruddannelser i hele landet. 

 McAdam, E. & Lang, P. (2010), Anerkendende arbejde i skoler – At skabe fælles trivsel.  
Forlaget Mindspace (jeg redigerede og oversatte bogen med henblik på brug til udvikling af 
anerkendende praksis i inklusionsarbejdet). 

 Kristensen, R. (2011). PUMA - Et pædagogisk udredningsmateriale til AKT og 
specialundervisningen. Specialpædagogisk Forlag (4. opl.) (jeg er eneforfatter på bogen og 
materialets 35 bilag, skemaer og opgaver, men jeg bygger som nævnt i teksten nedenfor på tre 
velunderbyggede teoriområder). 

 Kristensen, R. & Szulevicz, T. (Red.) (2016), Understøttende undervisning og læringsmiljøer. 
Forlaget Dafolo (grundbog til diplommodul i Understøttende Undervisning). Jeg bidrog som 
redaktør og som skribent med et kapitel, som dannede grundlag for at koble AKT- arbejde og 
understøttende Undervisning.  

 Kristensen, R. (Red.), (2019), Flere fantastiske forbindelser - Relationer og konstruktioner i 
læringsmiljøer. Dafolo (ny grundbog med store navne til blandt andet AKT og inklusion, 
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herunder Kenneth Gergen, Karl Tomm, Louise Klinge, Bliss Browne, Bo Hejlskov Elvén, Ross 
Greene, Kjeld Fredens m.fl.). 

De tre antologier rummer alle bidrag fra internationale topfolk, der på denne vis aktivt inddrages i udvikling 
af såvel grunduddannelser som kurser og pædagogiske diplomaktiviteter i efter- og videreuddannelser (I, II, 
III, IV). 
En række udviklingsprojekter, som vil blive uddybet nedenfor, er således samskabt med deltagerne og 
understøttet af bogkapitler, artikler eller efterfølgende dokumenteret i artikelform. Jeg vil gå i dybden med 
udvalgte temaer, der kan uddybe udviklingsprocesser på de fire ønskede områder.  
 
Centrale udviklingsstøttende netværk  
Men først vil jeg redegøre for nogle centrale udviklingsstøttende netværk, jeg indgår i, som løbende 
kvalificerer forsknings- og udviklingsaktiviteter: 
 
NIVID, et vitaliseringspsykologisk netværk med Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet som 
omdrejningspunkt og leder. Jeg har deltaget i netværket i 18 år og de selvpsykologiske/vitaliserende 
teoridannelser, vi i netværket har bidraget til, er løbende blevet inddraget i teoriudvikling og kapitler på de 
faglige områder, jeg arbejder med (se udgivelseslisten, bilag 3) (II, IV). 

Jeg er i 2015 blevet Taos associeret, og dermed formelt anerkendt og knyttet til Taos Institute, der med 
professor Kenneth Gergen, Harlene Anderson, Diana Whitney og fra starten også David Cooperrider i 
spidsen, har haft stor betydning for vidensproduktion på det socialkonstruktionistiske område. Jeg indgår i 
udviklende faglige dialoger, Zoomprocesser og internationale konferencer på feltet, ligesom jeg har 
undervist via Zoom hos professor Jackie Stavros i USA, to gange i sommeren 2020 (II, IV). 

Siden 2007 har jeg indgået i et Systemisk netværk bestående af universitetsfolk og UC- ansatte, som siden 
da løbende har inspireret og kvalificeret mit arbejde på sparrings- og refleksionsmøder (II, IV). 

Og så har jeg haft en meget værdifuld sparringsgruppe i form af redaktionsgruppen på fagbladet Kognition 
og pædagogik, hvor jeg indgik i redaktionen i 8 år sammen med Hans Henrik Knoop, Jørgen Lyhne, 
Charlotte Ringsmose, Frans Ørsted Andersen, Anne Linder m.fl. Jeg havde her mulighed for at lave 
specifikke temanumre, der kunne understøtte faglig udvikling på ”mine områder” som fx AKT og inklusion, 
kommunikation og relationer, hukommelse og læring, neuropsykologi samt pædagogisk vejledning (se 
litteraturlisten, bilag 3) (I, II, IV). Nogle numre blev desuden knyttet til konferencer og understøttede den 
faglige udvikling ad den vej.  

Uddybende redegørelse for udviklingsopgaver i forhold til kriterium B 
Understøttende Undervisningsprojekt 
I 2016 redigerede og udgav jeg som nævnt antologien Understøttende undervisning og læringsmiljøer- 
kritiske perspektiver og reflekteret praksis sammen med lektor Thomas Szulevicz, Aalborg Universitet. 
Antologien byggede på et projekt, hvor jeg som projektleder sammen to kolleger fra grunduddannelser af 
hhv. lærere og pædagoger Martha Lagoni og Kirsten Feddersen, startede projektet med et litteraturreview 
af Thomas Szulevicz, lektor på Aalborg Universitet for at kvalificere vores arbejde med at skabe 
undervisningsgrundlag for Understøttende Undervisning til de to grunduddannelsesformer samt for mit 
vedkommende til efter- og videreuddannelsesformål. Vi understøttede projektet med en pilotundersøgelse 
af, hvad skolerne oplevede, der var behov for ud fra de foreløbige erfaringer (ikke udgivet). Gruppen 
udviklede og beskrev efterfølgende et pædagogisk diplommodul i Understøttende Undervisning, der blev 
godkendt og samtidig blev indholdet i tilpasset form inddraget på grunduddannelserne for lærere og 
pædagoger i Jelling. Jeg blev modulansvarlig for modulet i UCL, Odense. Parallelt med udviklingsprojektet, 
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udgav jeg, som den ansvarlige redaktør sammen med Szulevicz, antologien med særdeles kvalificerede 
danske og udenlandske navne, som professor David Mitchell, Susan Tetler, Janne Hedegaard Hansen, Klaus 
Nielsen og James Nottingham samt en række andre teoretikere, og endelig gruppen selv med tre bidrag. 
Min intention med antologien var, at den, baseret på samarbejdet med Aalborg universitet, skulle 
understøtte udviklingen af dette helt nye område, Understøttende Undervisning, der udsprang af 
skolereformen i 2013. Afsluttende planlagde og afholdt jeg, i samspil med gruppen, en konference, hvor 
oplægsholdere fra bogen, samt projektgruppen, der også indgik i antologien, formidlede resultaterne på 
UCL I, II, III, IV). 

Øget tilstedevær - et lokalt forankret udviklingsforløb 
Øget tilstedevær var en anden form for udviklingsaktivitet, der viser, hvordan innovativ praksis kan skabes 
og udvikles i den praksis, hvor udfordringer opleves. Tønder kommune henvendte sig til mig, på baggrund 
af et tidligere samarbejde, med en bekymring om øget fravær blandt eleverne baseret på en lokal 
undersøgelse. Jeg tilrettelagde et projekt med fokus på øget tilstedevær i stedet. I samarbejde med de 
lokale AKT-ildsjæle, som jeg tidligere havde uddannet, igangsatte og vejledte jeg interviewprocesserne. 
Elever interviewede elever, der ofte var fraværende om, hvad der fik dem til at komme, når de kom. Lærere 
og pædagoger blev interviewet om, hvad de gjorde for at få alle elever til at komme (i de klasser, hvor alle 
var til stede) osv. Til sidst blev udvalgte statements, der repræsenterede nye, inkluderende 
handlemuligheder, fra alle interviews, præsenteret for hele personalet, hvorefter alle teams skulle vælge 
tre temaer at arbejde med i et længere tidsrum. De blev superviseret af AKT- og inklusionsvejlederne, der 
igen blev kvalificeret i udviklingsarbejdet og superviseret af mig. En praksisartikel blev samskrevet med 
AKT- ildsjælene (Schmidt, Blaabjerg & Kristensen, 2017) og en af AKT-vejlederne blev efterfølgende ansat i 
forvaltningen til at udbrede projektet til flere skoler (III, IV). 

Miniprojekter 
Igennem tre år fra 2016-19 har jeg lavet to større videreuddannelsesforløb med henblik på at skabe og 
kvalificere en fælles og anerkendende kultur i en række børnehuse i Fåborg-Midtfyn kommune i 
samarbejde med områdeleder Lissi Beier3. Også her rammesatte vi projekter inden for en større fælles 
ramme. Alle skulle lave miniprojekter i egne teams med udgangspunkt i de lokale ”sten i skoen” og ud fra 
en semistruktureret, kort miniprojektbeskrivelse, der rammesatte lokale processer ud fra lokale behov 
indenfor de overordnede projekttemaer, f.eks. inklusion og fælles værdier. De blev inspireret af fælles 
temadage med teoretiske præsentationer og udvekslingsprocesser, der blev beriget via pædagogiske 
supervisionsrunder med alle teams efterfølgende. Denne form kørte med succes i 1½ år, hvorefter et andet 
område startede på samme måde og kørte i 1½ år. Her indlagde jeg sammen med områdelederen et 
pædagogisk diplommodul og lod dette inspirere og kvalificere miniprojekterne (III, IV). 

Baseret herpå, afholdt jeg for BUPL tre foredrag rundt i landet om Miniprojekttankegangen sammen med 
områdeleder Lissi Beier og efterfølgende lavede jeg et kapitel i min nyeste antologi Flere Fantastiske 
Forbindelser fra 2019: ”Miniprojekter i samskabende pædagogisk udvikling” (II, III). Miniprojekter, der 
således er mit begreb, ligger tæt op ad en aktionslæringstankegang, hvor terminologien i de korte 
beskrivelser rammesætter processer, der superviseres i egne teams og af mig eller kolleger, som det 
fremgår nedenfor (Kristensen, 2019). 

Jeg blev parallelt hermed inddraget i et decideret forskningsprojekt, hvor jeg skulle tage temperaturen på 
inklusionsarbejdet på samtlige skoler i Slagelse kommune på vegne af forvaltningen. Jeg fremlagde mine 
refleksioner om teoretisk baggrund, didaktik og refleksionsrammer for alle skoleledere i kommunen og blev 

 
3 Se bilag 4 
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valgt på baggrund af dette. Resultaterne herfra blev systematiseret og overdraget til 
forvaltningskonsulenter, der iværksatte initiativer på skolerne på baggrund heraf. Dette forskningsprojekt, 
kombineret med kapitlet om Miniprojekter, førte efterfølgende til et ret omfattende procesforløb med hele 
Antvorskov skole, hvor inklusion blev grundlaget for miniprojekter i 21 lærerteams.  

Og den afsmittende udvikling fortsætter, idet jeg fra august 2021 og et år frem, sammen med en kollega, 
skal lave et stort praksisudviklingsprojekt, rammesat af de semistrukturerede miniprojekter, for 150 
speciallærere i 31 teams i Kalundborg kommune (II). Der er således gradvist blevet skabt et 
udviklingskoncept baseret på mit begreb Miniprojekter, som kan udvikle nye formater i efter- og 
videreuddannelse i form af udviklingsaktiviteter. 

Specialundervisning og PUMA 
Vi må lige 10 år tilbage for at samle en rød tråd op. I 2011 udgav jeg, efter et udviklingsprojekt om 
opdatering af specialundervisningen, bogen PUMA, pædagogisk udredningsmateriale for AKT- og 
specialundervisning, baseret på Tønnesvangs vitaliseringspsykologi, på social konstruktionisme og på et 
kognitivt fokus på læring. Dette materiale var baseret på grundig teoriudvikling og superviseret af psykolog, 
ph.d. Jørn Nielsen, Vejle, der har særlig ekspertise på AKT- og inklusionsområdet. Dette materiale blev 
blandt meget andet grundlag for et flerårigt projekt i Silkeborg kommune, der købte 1800 eksemplarer af 
materialet til samtlige lærere, pædagoger m.fl., hvorefter jeg underviste alle skoler i kommunen. Materialet 
har desuden fået en plads i AKT og inklusionsmodulerne i en årrække. PUMA er udkommet i 4 oplag (II, III, 
IV).  

Afrunding med et nyt udviklingsperspektiv 
Min fagprofessionelle udvikling igennem årene, er løbende blevet understøttet af konferencer og 
Masterclassdage, som jeg har været ansvarlig for og selv afviklet og som løbende har kunnet kvalificere 
afdelingens undervisningsfelter og udviklingsprojekter. Se listen over de mange konferencer og 
Masterclasses i mit CV i bilag 1 (II, III, IV). 

Et nyt perspektiv i udviklingsaktiviteterne for både grund- og efteruddannelser er de teknologiske 
muligheder, hvor jeg længe har anvendt interaktive Padletsider til at generere viden fra praksis, ligesom 
ZOOM programmet og Teams-platformen i det sidste års tid har været anvendt til at undervise i USA, 
afholde endnu en ny Masterclass med professor Karl Tomm, være censor på universitetet i Tromsø, lave 
eksamen i UCL og selvfølgelig at undervise næsten hele tiden, med god brug af breakoutrooms, Padletsider 
og Jamboards (I, II, III, IV). 

Jeg finder hermed at have dokumenteret fyldestgørende, at jeg selvstændigt og innovativt kan opfylde 
kravene også i kriterium B i lektorbedømmelseskriterierne de sidste 3-4 år af mit faglige virke; og at jeg kan 
understøtte UCLs strategiske ambition: ”I mødet mellem uddannelse, forskning og praktisk virkelighed 
skaber vi løsninger, der gør en forskel. Både nu og i fremtiden.” (UCLs intranet). 
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