CV og nyere bogudgivelser:
Cand. psych., chefkonsulent, Sten Clod Poulsen
Uddannelse: Uddannet som cand. psych. med specialisering inden for psykologiskpædagogisk forskning. Videreuddannelse: Studieophold v. Institut for organisation og
arbejdssociologi KHH. I en årrække deltagelse i intensive konsulentuddannelser inden for
gestaltpsykologi og systemisk psykologi.
Konsulentarbejde og selvstændig: Konsulentarbejde fortrinsvis i uddannelsessektoren.
Konsulent hos erhvervspsykologerne „Kjær & Kjerulf“ i 1990-1991 med opgaver i
erhvervsvirksomheder. Fra 1991 selvstændig og direktør for „MetaConsult“ med
konsulentarbejde primært i uddannelsessektoren. Medlem af “KonsulentKonsortiet”, et
selvudviklende netværk af professionelle konsulenter.
MetaConsults virksomhedsområde: Ny læringstænkning, metoder og modeller om
kompetenceudvikling og intensivering af læring. Kreativitet og innovation. Læringsstil og
elevplaner. Uddannelse af teamkoordinatorer i lærerteam. Udvikling af lærerteam.
Lederteambuilding og pædagogisk udvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner. Ledelse af
selvstyrende lærerteam og af teamkoordinatorer. Ledelse af udviklingsprocesser. Social kapital.
Kollegial supervision. Empiriske erfaringsopsamlende evalueringsprojekter. Se kundeudtalelser på
hjemmesiden.
Aktuelt interesseområde: 1) Løft til læringsresultater og kompetenceudvikling hos elever og
kursister. 2) Uddannelse og supervisering af teamkoordinatorer og lærerteam. 3) Vejledning af
skoleledere mht. læringsledelse og mht. formulering af teamopgaver og supervision af lærerteam.
MetaConsult Forlag: MetaConsult omfatter tillige et forlag, der har udgivet bøger, teksthæfter,
træningsvejledninger, pædagogiske posters og videofilm se webside. Seneste bogudgivelser
er:
Poulsen, S. C. Teamkoordinatoren: Den kollegiale udviklingsaktør i skoler og
uddannelsesinstitutioner. Slagelse: MetaConsult Forlag, 2014 , ca. 277 s. Pris fra
forlaget 345 kr. plus forsendelse 80 kr. ved køb direkte fra forlaget.
Poulsen, S. C. Tilegnelse af boglige fagkundskaber. Slagelse: MetaConsult, 2006, 300
sider, pris 345 kr. plus forsendelse 80 kr. ved køb direkte fra forlaget.
Poulsen, S. C. Målstyret kompetenceudvikling i undervisning og læring Slagelse:
MetaConsult, 2002, 330 sider, 295 kr. Plus forsendelse 80 kr ved køb direkte fra
forlaget.
Poulsen, S. C. Ledelse af selvstyrende lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam
Slagelse: MetaConsult, 2012. 3. let reviderede udg., 236 s. 295 kr. Plus forsendelse 8o kr.
Bogen kan købes som udprint i ringbind for 295 kr. CD med bogens som e-bog og
teamværktøjer kan købes separat ell. sammen.

Poulsen, S. C. Nye læringsrum og fleksible tilrettelæggelsesformer i
voksenuddannelserne ved VUC Sønderjylland. 2004, 113 sider A4 format. Kan
downloades fra MetaConsults hjemmeside.
22 temahæfter: Se www.metaconsult.dk/Download
Samt tidsskriftartikler og debatkronikker. Se hjemmesiden: Downloads.
Forskning: Empirisk forskning (observation og interview), begrebs-, model- og teoriudvikling
vedrørende læring bl.a. i klasseværelset, læringskompetencer og studiekompetencer,
motivationsudvikling, nye pædagogisk-metodiske undervisningsformer, studieforløb og frafald, den
kulturelle ramme om læring, lærerpersonlighedens betydning i undervisningen, livsformernes møde i
uddannelsesinstitutioner og skoler mv. Videnskabelige og praktisk-pædagogiske publikationer om
læring, studiekompetencer, voksenundervisning, projektpædagogik mv.
Akademisk merit: Ved lektorbedømmelse vurderede professor Bjarne Wahlgren og professor
Mogens Nielsen m. fl. forskningsindsatsen til at ligge mellem licentiat- og doktorniveau.
Videnskabelige kvalifikationer blev senest vurderet og lektorkompetencen anerkendt, da jeg i år
2000 i et halvt år var lektorvikar ved Dansk institut for Gymnasiepædagogik / Syddansk
Universitet. I forbindelse med bogskrivning efter 2000 omfattende studier af teoretisk og empirisk
forskningslitteratur om læring og læreprocesser.
Ansættelser: Psykologisk-pædagogisk forsker ved Danmarks pædagogiske Institut, Institut for
Pædagogik ved Københavns Universitet og ved Danmarks Lærerhøjskole (ekstraordinær lektor i
voksenpædagogik). Gæsteophold ved Institut for organisations- og arbejdssociologi
ved Handelshøjskolen i København. Lektorvikar ved Dansk institut for Gymnasiepædagogik /
Syddansk Universitet.
Undervisningserfaring og kendskab til uddannelsessystemet: Omfattende praktisk
undervisningserfaring og et bredt kendskab til hverdagens undervisning ved mange typer skoler
og uddannelsesinstitutioner overalt i Danmark, dels fra observation og dels fra interview og
supervisering af lærerkræfterne.
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