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Nøglekvalifikationer
Lars er specialiseret i forskning, metoder, analyse og evaluering. Han har primært beskæftiget
sig med socialt udsatte befolkningsgrupper, psykiatriske diagnoser og diagnosticering, samt
diagnoseopfattelser på tværs af forskellige kulturer og sociale grupper. Som antropolog har
Lars lavet etnografisk feltarbejde i Danmark, USA og Uganda.
Lars har erfaring med analyse- og evalueringsopgaver, policyanbefalinger, fondsansøgninger
og kvalitetssikring af forskningsprojekter. Han har bred erfaring med forskning fra internationale forskningsmiljøer bl.a. fra Harvard University i USA og London School of Economics i
Storbritannien, som gæsteunderviser på McGill University (Canada) og Gulu University (Uganda). Han har også været en del af forskergrupper på Københavns Universitet (Antropologi),
Aarhus Universitet (Antropologi, Psykologi) og Oslo Universitet (PRIO).
Endvidere har Lars bred erfaring med undervisning og oplæg samt med mundtlig og skriftlig
forskningsformidling til forskellige målgrupper og i journalistisk form.

Uddannelse
2019:

Ph.d. i Antropologi, Aarhus Universitet
Ph.d.-afhandling om psykiatriske lidelser og psykiatriske diagnosticeringspraksisser efter militærkonflikt

2018:

Ph.d.-stipendiat tilknyttet Harvard University, USA
Afdeling for Global Sundhed og Social Medicin, specialisering i psykisk sygdom og
sundhed i forskellige kulturer

2017:

Research School on Peace & Conflict, Peace Research Institute Oslo
(PRIO), Oslo Universitet, Norge
Talenthold for unge forskere med fokus på militærkonflikter og fredsprocesser

2015

Cand.Mag. Religionsvidenskab, Århus Univeristet

2013:

Forskningsårsstuderende, Center for Sundhedsvidenskabelig Uddannelse
Studie af praksislæring på Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

2012:

Tillægsuddannelse i Journalistik, Danmarks Medie og Journalisthøjskole

2010:

Bachelor i Psykologi, Århus Universitet

Ansættelser
2021-

Projekt- og forskningskonsulent
Væksthusets Forskningscenter

2020-21:

Beskæftigelseskonsulent
Væksthuset

2020-21:

Ekstern Lektor, Underviser på MA i Sundhedsantropologi
Afdeling for Antropologi, Københavns Universitet

2019-21:

Forsker, London School of Economics, UK
Forsker i psykiske belastningsreaktioner og resilience blandt udsatte
befolkningsgrupper efter militærkonflikt

2019-

Analyseskribent på Kristeligt Dagblad
Skriver indlæg om kultur, psykologi, religion, mm.

2019

Ekstern Lektor, Gulu Universitet, Uganda.
Underviser og kursusansvarlig, undervisning i transkulturel psykiatri

Udvalgte projekter og publikationer
•

Evaluering af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) er et forskning-praksis samarbejde mellem Aalborg Universitet og fire jobcentre (Herning, Holstebro, Silkeborg og Vesthimmerland), om at udvikle borgerinddragende beskæftigelsesindsatser gennem bl.a. vidensmobilisering og fælles vidensproduktion mellem forskning og praksis. Forløbet er delvist finansieret af A. P. Møller Fonden.
Væksthusets Forskningscenter er evaluator. Projektet gennemføres i perioden 2020-23.

•

Kan man ”game” sig til et job? Projektet undersøger, om unge, der bruger en stor
del af deres tid på at game, kan udnytte denne interesse til at få et job, gennemføre en
uddannelse eller opnå en supplerende indtægt. Vi ser på transfer af kompetencer oparbejdet ved gaming, nye muligheder for jobs inden for den digitale økonomi, men også
på potentielle negative effekter ved stort gamingforbrug. Projektet er igangsat i 2020.

•

Exploring coping strategies and resilience in post-conflict Uganda, London
School of Economics, UK Projektet undersøger resiliens hos udsatte befolkningsgrupper efter borgerkrig i Uganda, og hvordan internationale og lokale post-konflikt strategier anvendes i håndteringen af PTSD og opbygning af resiliens efter krig. Projektet
gennemførtes 2018-2021.

•

Contagion of Trauma & Spirits, Center for Cultural Epidemics, Afdeling for Antropologi, Århus Universitet Projektet undersøger, hvordan ikke-smitsomme sygdomme som psykisk lidelse, cancer og diabetes spredes i forskellige befolkningsgrupper. Projektet gennemførtes i 2016-2019.

•

Læring i praksisfællesskaber, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser,
Århus Universitet. Projektet undersøger, hvordan unge læger lærer igennem praksisfælleskaber på Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital. Projektet gennemførtes i 2013-2014.

•

Frafald og fastholdelse på danske erhvervsuddannelser, Psykologisk Institut,
Århus Universitet. Projektet undersøger fastholdelse og frafald af erhvervsskoleelever
på danske erhvervsuddannelser. Projektet gennemførtes i 2009-2011.

•

Forfatter til en række publikationer omhandlende psykiatriske problemstillinger og
diagnosticering, resiliens i udsatte befolkningsgrupper, samtale og kommunikation i klinisk behandlingskontekst mm. Følgende er et udvalg:
Williams, L. H. & Luhrmann, T. M. (under forberedelse). Theories of mind and mental illness after war in Uganda. Under forberedelse til Transcultural Psychiatry.
Williams, L. H. (under udgivelse) Building an ecology of resilience through religious
practice and community in northern Uganda. Special Issue udgivelse: Experiencing resilience: Deconstructing ‘resilience’ within diverse post-conflict settings in Uganda, udkommer i Civil Wars.
Williams, L. H. & Schulz, P. (under udgivelse). The marketplace of post-conflict assistance in northern Uganda and beyond. Udkommer i Development and Change.
Williams, L., H. & Meinert, L. (2021). Touched by violence: Configuring affliction after war in northern Uganda. In L. Meinert & J. Seeberg (Eds.) Configuring Contagion in
Biosocial Epidemics. New York, USA: Berghahn Press.
Williams, L. H. (2021). Negotiating suffering after war in northern Uganda. Special Issue udgivelse: Suffering in Contemporary Society, Qualitative Studies, 6(1), 142-157.
Williams, L. H. (2020). Training theories of mind in post-conflict northern Uganda.
Medical Anthropology, 40(2), 169-207.

Underviser og holder oplæg inden for følgende temaer
•

Psykiske lidelser og psykiatrisk diagnosticering på tværs af kulturer

•

Stress, angst, depression på tværs af kulturer

•

PTSD og traumer i kulturspecifik kontekst

•

Narrative og systemiske tilgange, situeret kognitionspsykologi

•

Læringsteorier – situeret læring og mesterlære i social praksis

•

Kvalitative metoder: feltarbejde, interviewteknik, deltagerobservation mm.

•

Sundhedsantropologiske temaer: kritiske perspektiver på udviklingsarbejde og globalisering; helbredelse og ritualer; mental sygdom og sundhed efter militærkonflikt

•

Øst-Afrika temaer: sikkerheds- og sundhedsproblematikker i Østafrika; religion og
politik; militærkonflikter mm.

•

Skriftlig og mundtlig formidling til forskellige målgrupper: forskningsartikler,
journalistisk formidling, policy dokumenter mm.

•

Psykologisk og antropologisk videnskabsteori

