Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Undervisning på kandidatuddannelsen, Læring og Forandringsprocesser fra 2008 - 2019.
7. semester:
Didaktikkursus, læringsteori (læring som foreskrivende praksis, materialitet som et aspekt ved læring, Problem Based
Learning/PBL).
9. semester:
Forholdet mellem teori og praksis. Erfaringsopsamling.
8. semester:
Valgmodulet: Pædagogik og pædagogisk innovation (Innovation og forandring kontra reproduktion og træghed, didaktiske
designs med innovative dannelsesidealer, innovationsmedarbejder i et professionsperspektiv).
Valgmodulet: Sundhed og Læring (Sundhed og læring i et historisk perspektiv. Konstruktion af undervisningspraksis mellem velfærdsstat og professioner, tværfagligt samarbejde).
Projektvejledning på 7.-8.-9.semester
Specialevejledning (10. sem.)
Underviser på Learning Lab: adjunktpædagogikum og basiskurser i universitetspædagogik og PBL for VIP
EVU: Tovholder på nyoprettet kandidatmodul 20 ECTS, FLUK, Forskning, Læring, Udvikling af Klinisk praksis i 2018.
Ekstern underviser på diverse temadage for praktikere om kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle, læring i
praksis, klinisk didaktik, tværfagligt samarbejde.
Undervisning og vejledning af undervisere med fokus på studenteraktiverende undervisning, herunder brug af digitale
teknologier.
Formand for ph.d. bedømmelsesudvalg
Intern censor på projekteksamenerne 7.+9. semester
Intern censor på PU-eksamen (problembaseret undersøgelsesdesign, 7. semester).
Ekstern censor på pædagogikstudier, KUA, SDU, DPU og RUC

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Medlem af Studienævn for LFP, tovholder for studienævn Campus København
Semesterkoordinator 7.,8. og 9. semester
Modulkoordinator valgmodul, Pædagogik og pædagogisk innovation
Modulkoordinator valgmodul Sundhed og Læring
Deltager i akkrediteringspanel for AAU og kandidatuddannelsen, LFP.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Adjunktpædagogikum 2014
Kollega supervision i relation til projektvejledning
Adjunktpædagogikumvejleder-kursus
Kursus i feed back

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Præsentationer på div. konferencer, British Medical Sociology-conference, Oxford Ethnography and Education
conference, Europæisk Uddannelseskonference (ECER)
Oplæg på temadag om klinikkens didaktik for kliniske undervisere i Region Midt, i psykiatrien, for kliniske vejledere og
undervisere, Horsens Sygehus
Oplæg på Dansk Sygeplejeråds 'Undervisningens Dag'

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde

med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Udvikling af valgmodulet Sundhed og Læring
Løbende udvikling af undervisningmateriale i didaktik og læringsteori, forholdet mellem teori og praksis.
Udvikling af kandidatmodul for praktikere som AAU indtægtsgivende virksomhed i samarbejde med Region Hovedstaden

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Undersøgelse af egne studerendes studiestrategier (fortsættelse af igangværende arbejde) mhp didaktiske tiltag, der kan
minimere frafald og styrke gennemførelse af studiet på normeret tid.
Udvikling af transparent pædagogik og øget kvalificeret brug af digital teknologi i undervisningen

8. Andet.
Skriv dit svar her...

