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Præsentation af oplægsholdere samt facilitator 
 

Nedenfor følger korte beskrivelser af dagens oplægsholdere og facilitator på konferen-

cen. 

 

Anders Holm 

Professor i økonometri ved Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. Tidligere professor i 

kvantitativ metode ved Sociologisk institut, Københavns Universitet. Anders Holm har specialiseret 

sig i statistiske og økonomiske analyser af årsagssammenhænge mellem elevernes læring og de-

res sociale baggrund og analyser af sammenhænge i elevernes færd rundt i uddannelsessystemet. 

 

Bente Jensen 

Lektor, ph.D., Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet. Forsker især med fokus på socialt udsatte 

børn, professionelles læring, kompetenceudvikling og innovation. Var projektleder på projektet 

”Handlekompetence i pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge – indsats og effekt” (HPA 

2005-2009). Projektleder på VIDA-projektet (2010-2013). 

 

Peter Berliner 

Professor MSO ved Institut for Læring. DPU, Aarhus Universitet. Har forsket i forældreprogrammer i 

Grønland, i traumatiserede flygtningefamilier i Danmark samt i katastrofe- og genopbygningssitua-

tioner, især i Mellemøsten og i Latinamerika. Medlem af Den internationale Røde Kors baggrunds-

gruppe for psykosocial støtte og medlem af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i 

Grønland. Deltager i opgaven med fokus på VIDA+forældrefokus. 

 

Sven Erik Nordenbo 

Sven Erik Nordenbo, professor emeritus, ph.d. (Aarhus Universitet), direktør for Dansk Clearinghouse 

for Uddannelsesforskning 2006-2010. 

 

Ulrik Brandi 

Adjunkt, ph.D., Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i arbejdspladslæring, organisato-

risk læring og forandring med specielt fokus på tværfagligt samarbejde inden for området udsatte 

børn og unge. Deltager i opgaven med fokus på applicering af teorier om organisatorisk læring og 

innovation samt kvalitative studier i VIDA-modelprogrammet.  

 

Ove Steiner Rasmussen 

Lektor i Almen Pædagogik ved UC Syd, Campus Åbenrå. Ove Steiner har lang erfaring med at 

forandre og udvikle pædagogisk praksis og profession i et tæt samarbejde med ledelse og pæda-

goger i dagtilbud. De udviklingspædagogiske projekter er kendetegnet ved praksisforskning, sy-
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stematik og udvikling af en ny professionsforståelse. Ove Steiner Rasmussen er koordinator for pro-

jektets undervisning og underviserne fra professionshøjskolerne. 

 

Ib Ravn 

Ph.D., lektor, mødeforsker og faciliteringstræner, Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet, Ib Ravn 

har ledet forsknings- og udviklingsprojekterne ”Det lærende møde” og ”Møder der skaber værdi og 

mening”, og har skrevet fem bøger, senest Facilitering (Hans Reitzel, maj 2011). Deltager i opgaven 

vedr. planlægning af intensive faciliterede læreprocesser for ledere. 

 

Nina Tange 

Specialkonsulent, cand.scient.soc. ved Institut for Læring, Aarhus Universitet. Nina har siden 2002 

været en del af forskellige forskningsprojekter indenfor området facilitering af videnprocesser, som 

handler om hvordan viden bedst kommer i spil blandt mennesker. Nina arbejder primært med fa-

cilitering og coaching som læringsværktøjer, og hun har i samarbejde med forskere gennemført 

forandringsprocesser i adskillige både offentlige og private virksomheder.  

 


