CV Dorte Odde
Jungiansk Analytiker, IAAP/DSAP og ph.d. i
kultursociologi, CBS.
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Resumé
Jeg arbejder som psykoterapeut/jungiansk analytiker i egen klinik og har eget konsulentfirma: on
the edge – samtaler, relationer, kreativitet.
Supervision/konflikthåndtering og gruppe facilitering/coaching: jeg arbejder ud fra en kombination
af eksistensfænomenologi/protreptik, socioanalytik og psykodynamik i min tilgang til
samtalepraksis. Samtidig anvender jeg mit sociologiske blik og inddrager derfor også altid en
strukturel, sociokulturel kontekstuel dimension (implicit eller eksplicit).
Med en baggrund som forsker, underviser og vejleder har jeg stor tyngde (og dybde) som både
supervisor, coach, psykoterapeut og organisationsudvikler. Samtidig har jeg en løsningsorienteret
og pragmatisk tilgang til menneskelige udfordringer: det handler om at finde en dviklingsmulighed,
der giver mening indenfor den pågældende organisation.
 Erfaring med projekt- og konsulentarbejde m.m. indenfor bl.a.: kommuner, jobcentre/
beskæftigelse, skoletjenesten samt det socialpsykiatriske område.
 25 års erfaring som underviser og forsker (herunder skriftlige afrapporteringer samt
videnskabelige artikler m.m.)
 17 års erfaring som samtalepraktiker og konsulent/projektleder/gruppe facilitator
(supervision)
 7 års erfaring som psykoterapeut og psykoanalytiker.

Mit cv er opdelt som angivet herunder – overskrifterne er klikbare.
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Konsulentopgaver i eget regi
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Supervision, undervisning/fagledelse
Min supervisionserfaring samler sig primært om ledere, præster samt karrierevejledere med
anvendelse af den eksistensfænomenologiske tilgang; og i regi af en undervisningsaktivitet.
Jeg har mange års undervisningserfaring (siden jeg var studerende i slut 80’erne). Jeg har desuden
bred erfaring, både indholdsmæssigt/fagligt og hvad angår formen:
forelæsninger/foredrag/workshops/vejledning/øvelser/dialogbaseret undervisning/facilitering og
konflikthåndtering af grupper. Og jeg har ligeledes bred erfaring hvad angår målgruppe og fagligt
niveau. Jeg har således undervist på både universiteter, på efteruddannelser og på højskoler m.m.
Jeg har specialiseret mig i en undervisningsform, som både er videnstung, praksisnær og samtidig
udviklende (superviserende) for deltagerne – og hvor der samtidig er fokus på gruppedynamikken.
2020

Studiekreds/kursus sm Arne Vestergaard: Socioanalyse og jungiansk teori. 6
undervisningsgange. Selskabet for Jungiansk analyse.

2012-

Fagleder/fagansvarlig sammen m. Ingunn Hagen. Kurser/efteruddannelse i:
Mindfulness, coaching og eksistenspsykologiske perspektiver på samtalekunst og det
gode (arbejds)liv I + II. På NTNU videreuddannelse/efteruddannelse, Universitetet i
Trondheim, Norge. For ledere, projektledere og andre med personaleansvar i
velfærds- og sundhedssektoren. Vejledningen på uddannelsen er lagt an som
supervision og coaching af den enkelte som leder.

2011-2015

Undervisning og supervision i den eksistensfænomenologiske samtalepraksis:
efteruddannelseskursus for præster og supervisorer i Sjælesorg. Præstehøjskolen,
Løgumkloster.

2007-10

Supervisor, fagleder og underviser i ”Karrierevejledning for unge med
funktionsnedsættelse” Rådgivnings- og støttecentret, DPU, Århus Universitet.
Udvikling af uddannelse og supervision i eksistentiel-fænomenologisk vejledning; en
både teoretisk og praktisk uddannelse til vejledere på uddannelsesinstitutioner.

2007

Kursusleder og underviser: ”At skabe et menneske”. Kursus i eksistens
fænomenologisk samtalepraksis samt supervision for coaches og psykoterapeuter.
(Oroboros – filos ofisk samtalekunst, Vartov, København).

2001

Forelæsningsrække ’Hvad er dannelse i dag?’ på
Folkeuniversitetet.

1999-02

Ekstern lektor. Institut for Sociologi, Københavns Universitet. Undervisning i teorifag
på overbygningen relateret til mine specialeområder. Bla. seminaret ’Stedets
sociologi’ og ’Masse, magt og socialitet’.

1996-98

Fagleder og underviser. Institut for Afsætningsøkonomi, CBS. Undervisning i
kommunikation/kultursociologi og –semiotik på DCM-Linjen (Design-CommunicationManagement). Speciale- og projektvejleder.

1992-96

Projekt- og specialevejleder/underviser , Roskilde Universitetscenter, Institut for
Historie og Samfundsforhold.
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Psykoterapi, (executive) coaching m.m.
Jeg arbejder som psykoterapeut og psykoanalytiker (jungiansk analytiker) i egen klinik og har gjort
det siden 2012. Min tilgang er en kobling mellem eksistensfænomenologi/filosofisk rådgivning,
psykodynamik/analytisk psykologi og mentalisering samt tilknytningsteori.
Jeg udbyder desuden coaching og eksistenssamtaler mm. i min private praksis.
Medarbejder coaching samt executive coaching for bla. Fitness World og FIRE stiftelsen,
Trondheim.
2015-

Mentoropgaver for Jobcentret, Aarhus kommune. Jeg har primært været mentor for
borgere med psykiske diagnoser eller psykisk sårbare borgere. Arbejdet har som
fokus punkt at gøre borgerne jobparate, herunder afklare deres arbejdsevne og
særlige skånehensyn. Men arbejdet har i lige så høj grad handlet om at skabe en
relation til disse sårbare borgere, samt hjælpe dem i deres liv generelt, dvs. at yde
støttende terapi og coachende samtaler.

2014

Herning hospital, afdeling for affektive lidelser, Region Midjylland. Psykoterapi med
udvalgte patienter.

2006-11

Coaching, filosofisk rådgivning og eksistens samtale. Eget firma: Oroboros – filosofisk
samtalekunst, Vartov, København. Sammen med Lisa Dahlager. Samtaler med
private.
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Konsulentopgaver i eget regi
Siden 2000 har jeg etableret, udviklet og ledet mit eget konsulentfirmaer med og uden
partner. I starten med fokus på omsætningen af kultursociologien til praksis i kombination
med det pædagogiske felt i ledelses- og organisationsudvikling. Senere har det primære
fokus været samtalepraksis med et filosofisk grundlag: executive coaching, filosofisk
rådgivning, psykoanalyse og –terapi samt mentoring.
Som det fremgår nedenfor, har jeg erfaringer med projektledelse og som konsulent inden for især
det kommunale område. Desuden med udformningen af forskellige udviklings- og
forskningsprojekter og -undersøgelser.












DPU samt udviklingsmidler fra Byggesektoren. Projektchef og konsulent.
Tværfagligt og tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojektet:”BygLOK - Ledelse,
Organisation, Kompetence i byggebranchen” med deltagelse af 20 virksomheder og
tekniske skoler. Projektet havde fokus på den personlige kompetenceopbygning med
udgangspunkt i den konkrete, praktiske arbejdsproces og -dag.
3 årigt fuldtidsprojekt.
Gribskov kommune: Projektleder og konsulent.
Konceptudvikling og implementering: dialogbaseret og handlingsorienteret
arbejdspladsvurdering (APV) til brug i hele kommunen. 1,5 årigt fuldtidsprojekt.
Skoletjenesten, Københavns Kommune: Projektleder og konsulent.
Evalueringsprojekt med fokus på dannelse og selvdannelse, både for den pædagogiske
praksis og organisationen internt - med praktiske retningslinjer for videreudviklingen af
organisationen.
Rådgivnings- og støttecentret, Århus Universitet: Konsulent.
DPU, Socialanalytisk forskningsprogram: Projektleder og konsulent.
En kvalitativ undersøgelse af den kulturelle iværksætters forståelse af kreativitet,
selvdannelse og iværksætteri.
Høje-Taastrup kommune. Konsulent.
Deltagelse i projekt ’Det gode Børneliv’.
Alsted Research, København. Konsulent-opgave.
Bidrag til udformningen af en alternativ fattigdomsundersøgelse – en kvalitativ
undersøgelse om kulturel fattigdom, målt ved mangel på emotionel livsudfoldelse.
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Forskningsansættelser
2008-10

Udviklingskonsulent og studieadjunkt, Rådgivnings- og støttecentret, DPU.
Forskning: i motivation og eksistens; Kierkegaards tænkning af selvet i forhold til
samtalepraksis: vejledning, coaching, psykoterapi. Udviklingsarbejde: udvikling af
videre- og efteruddannelse af (karriere)vejledere samt fundraising af midler hertil.

1998-00

Forsker. Danmarks Pædagogiske Institut; sektorforskningsinstitut under
Undervisningsministeriet. Forskning i dannelsesbegrebet og undersøgelse af
færdselsundervisning i folkeskolen ud fra et dannelsesperspektiv.

1996-98

Forskningsadjunkt. Institut for Afsætningsøkonomi, CBS. Forskning i kulturel semiotik
og consumption.

1994

Forskerakademifinancieret ophold “Centre for Research on Culture and Society”
(CRCS) og Department of Sociology and Anthropology, Carleton University, Ottawa,
Canada.

1992-96

Kandidatstipendiat (senere Ph.d.-kandidat) ved Institut for Historie og
Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter. Projekt om sociologiens
grundslagsspørgsmål: hvad er socialitet i dag i forhold til konsumption og forbrug –
med et case projekt om shopping malls (indkøbscentre).
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Uddannelser
2010-18

Uddannelse i analytisk psykologi mhp. at blive jungiansk analytiker og psykoterapeut.
Godkendt i henhold til socialministeriets kvalitets- og evalueringskriterier for
psykoterapeutuddannelser. 400 klienttimer og 300 timers egenterapi m.m.
(Desuden en række forskellige mindre kurser, relateret til arbejdet med menneskelig
udvikling/psykoterapi hen over mere end 15 år: bla. Bodydynamics/humanistisk
psykologi og analytisk psykologi/mentalisering/somatic experiencing/sandplay m.m.)

2006-12

Filosofisk coaching og Kirkegaard, fleksibel master, det Teologiske Fakultet.

2007-08

Eksistentiel fænomenologisk psykoterapi, masterniveau: Existential
Counselling and Therapy, New School for existential counselling and therapy,
London.

2005-07

Filosofisk vejledning og rådgivning. 2 årigt praktisk og teoretisk uddannelsesforløb:
mentorship, supervision samt workshops og kurser ved Rådgivnings- og
Støttecentret, Århus Universitet. 200 timers praktisk rådgivning og 100 timers
supervision.

2004

Louiz salonerne – 3 måneders kursus for kulturelle iværksættere.

2001

Ph.d. i erhvervsøkonomi, CBS. Ph.d.afhandling: Masse og socialitet – en kultursociologisk analyse af
shopping mall’ en ved Institut for Afsætningsøkonomi, CBS.

1997-00

Filosofistudier ved Filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.

1997-98

Religionshistoriske studier af Jungs værker, Jung instituttet, Stockholm, Sverige.

1992

Mag. art. i Kultursociologi, Institut for Kultursociologi, Københavns
Universitet. (19.juni) magisterforelæsning: Individuel livsstil under
massekulturens betingelser.
(18.maj) magisterkonferens: Massekultur mellem distance og beherskelse – om
Masse, socialitet og identitet i det moderne.

1987-88

Udvekslingsstudent på Department of Religious Studies, Department of Political
Science og Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara, USA.

1982-83

Bifagsstudier i statskundskab ved Aarhus Universitet.

1981

Krogerup Højskole

1978-81

Samfundssproglig student, Aabenraa Statsskole.
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Publikationer (inkl. konferencepræsentationer og foredrag)
2020

“Jungian Socioanalytic Perspectives on the Emerging Complexity of Europe”, In:
Journal of Analytical Psychology (forthcoming). (Sm Arne Vestergaard).

2019

Konference paper: Archetypal Sexuality. Congress, International Association of
Analytical Psychologists. August, Wien. (Udgives 2020: Proceedings, Vienna 2019.)

2019

Konference-paper og workshop: The art of Yellowing. Art & Psyche Conference,
Pacifica Graduate Institute & ARAS Santa Barbara.

2018

Konference-paper: Jungian-Socioanalytic Perspectives on the Emerging Complexity of
Europe. European Conference for Analytical Psychology, Avignon 2018.

2017

Bidrag (kapitel) til bog: ”Om filosofisk coaching, værdier og selv”. In (arbejdstitel):
Livsglede, lykke og kontemplative praksisar for eigenomsorg og sjølvutvikling, Ingunn
Hagen.
Forthcoming.

2016

”Udvikling, formning, dannelse – individuation: om teenagepigens eksistens og psyke
fortalt gennem eventyret Pigen uden hænder.” In (arbejdstitel): Eventyr – en
Jungiansk metode. Skogemann, Pia og Berg, Misser.
Forthcoming.

2015

Jung og alkymien: menneskelig transformation og helhed. Arbejdspapir, Jung
Instituttet, København.

2012

Selv og relation i dialogisk samtalepraksis – om Kierkegaard og den britiske
eksistensfænomenologi. Masterspeciale, Det teologiske Fakultet, Københavns
Universitet.

2011

“Motivation and Existence – motivation in Kierkegaard and Heidegger” in Existential
Analysis – Journal of the Society for Existential Analysis 22.1, London, januar 2011.
”Le Bon, Gustave” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag,
Copenhagen 2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”fatale, det” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”benchmarking” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”forbrug” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen 2011.
Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”masse” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen 2011.
Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
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”massesamfund” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag,
Copenhagen 2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”kommercialisering” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag,
Copenhagen 2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”massesjæl” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”massekultur” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
”massespykologi” (reference) in Sociologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag,
Copenhagen 2011. Redigeret af Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen.
2010

Kierkegaard and potentiality? ‘Being and Becoming a Self’ Conference, Søren
Kierkegaard Research Centre, University of Copenhagen (August 2010)

2009

”Hvad vil jeg med det, jeg er blevet gjort til? - højskolerne som eksemplarisk sted for
moderne selvdannelse” in Højskolernes kerne, e-bog (www.ffd.dk) udgivet af
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) 2009. ss. 11

2008

”Hvad er folkelig oplysning” interview ved Andreas Tönnesen med undertegnede om
folkelig oplysning i forhold til højskolerne i Højskolebladet oktober 2008.
”Canetti” (reference) in Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori,
metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning, Gyldendal, København
2008.
Rapport: Opsummering af APV processen på Plan og Byg. Gribskov Kommune.

2007

At danne et menneske – om filosofisk coaching. Bogmanus/arbejdspapir,
Rådgivnings- og støttecentret, Århus Universitet.

2006

”Kunden er Gud! – en rapport fra felten om kulturelt iværksætteri, kreativitet og
selvdannelse”, In: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, København, 01/2006. ss. 5-11
(dobbeltspaltet)
”Masse og selvdannelse” in Dannelse mellem subjektet og det almene, Bergstedt,
Bosse & Lieberkind, Jonas (ed.) Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag,
Copenhagen 2006. ss. 1-19
Rapport: En kvalitativ undersøgelse af den kulturelle iværksætters forståelse af
kreativitet, selvdannelse og iværksætteri. Socialanalytisk Forskningsprogram,
Danmarks Pædagogiske Universitet.

2004

”Børn og selvdannelse – en perspektivering af projekt ’Det Gode Børneliv’ ” in Når
man sætter fokus på … - erfaringer fra hverdagslivet i daginstitutionerne. HøjeTaastrup kommune, Pædagogisk Udviklingscenter. 2004 ss. 7-11 (tospaltet, mindre
skrift)
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”Bare et enkelt liv”. Interview ved Jeppe Villadsen med undertegnede in Information,
Juni 2004.
2003

”Moderne dannelse og skoletjenesten” in Danske Museer, nr.5, november 2003. ss.
26-29 (to-spaltet)
”Fra kompetencer til dannelse”. Interview ved Jesper Madsen med undertegnede om
moderne (selv)dannelse og arbejdsliv in Djøf-bladet, nr.17, 2003. ss. 24-26
(tredobbeltspaltet)
Peter Sloterdijk: Masse og foragt, anmeldelse in Dansk Sociologi, nr. 3/14. årgang
2003. ss. 109-111
”Mesterlæring som selvdannelse – om imitation som dannelsesanledning” in
Mellemværender – festskrift til Lars-Henrik Schmidt, Hammershøj, Jensen & Larsen
(ed.), Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Copenhagen 2003. ss. 363-379
Fra Emma Gad til Big Brother kronik om selvdannelse i Politiken den 19.februar 2003.

2002

Arbejdsrapport: BygLOK: Dannelse, selvdannelse og organisationsudvikling –
byggebranchen som case. Arbejdsrapport. Danmarks Pædagogiske Universitet.

2001

Ph.d.- afhandling: Masse og socialitet – en kultursociologisk analyse af
shopping mall’ en. Reproserien, Copenhagen: CBS.

2000

”Sociologien og det 21. århundrede” in Tid & Tendenser, 2000. ss. 1-7
Tid til færdsel – en evaluering af færdselslæren i folkeskolen, Danmarks Pædagogiske
Institut (i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed), Copenhagen 2000.
ss. 3-101

1999

Efteruddannelse af plejepersonale inden for demensområdet (with Christian Stenbak
Larsen), Danmarks Pædagogiske Institut, Copenhagen 1999. ss. 11-116

1998

”Masser” (reference) in Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal, Copenhagen
1998.
”Massesamfund” (reference) in Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal,
Copenhagen 1998.
”Shopping Malls skaber rum for socialitet og bruges til socialt samvær” in Tid &
Tendenser, Copenhagen 1998.

1995

”Massepublikummet og det moderne samfund” in: Jensen, Henrik & Kruse, Tove
(ed.) Mennesket og Massesamfundet, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 1995. ss.
117-133

1994

”Shopping i den globale landsby, Scala” in Den kultursociologiske omtanke, Madsen,
Allan et al. (ed.) Akademisk Forlag, Copenhagen 1994. 111-122
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Jens Tonboe: Rummets sociologi. Anmeldelse in Tendens – tidsskrift for
kultursociologi, 6. årg. no.1 1994. ss. 103-105 (dobbeltspaltet)
1992

”Katten eller Mussolini – om livsstil og massekultur” in Tendens – tidsskrift for
kultursociologi, 4. årg. no 2 1992 ss. 19-26 (dobbeltspaltet)
Magisterkonferens: Massekultur mellem distance og beherskelse – om Masse,
socialitet og identitet i det moderne. Reproserien, Institut for Kultursociologi,
Københavns Universitet, Copenhagen 1992. ss. 1-110

1991

Textuality in Foucault and Derrida, Reproserien nr. 2, Institut for Kultursociologi,
Københavns Universitet, Copenhagen 1991. ss. 1-26

Udvalgte foredrag
Archetypal sexuality. Stillpoint Spaces, Berlin
Den gode samtale. Præstehøjskolen i Løgumkloster.
Højskolerne og demokratisk dannelse. Højskolernes Årsmøde, Frederiksborg Højskole.
Er du altid på arbejde? Cafémøde i Gladsaxe Kommune.
Selvdannelse og kreativitet. Institut for etnologi, Københavns Universitet.
Kreativitet og entrepreneurship. Filosofisk selskab. København.
Kreativitet og konsumption. Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Creativity, self and entrepreneurship. Sevilla, Spain.
Masser og indkøbscentre. Arkitektskolen, København.
Dannelse og selvdannelse som pædagogisk perspektiv. Seminar for Skoletjenesten, København.
Den kultursociologiske metode II. Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Den kultursociologiske metode I. Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Malls, places and sociability. Montreal, Canada.
Malls, places and sociability. Congress of Sociology, Ungarn.
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