Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, undervisningsniveau (bachelor, kandidat, efter-/videreuddannelse,
ph.d.). Type af undervisningsform angives, f.eks. forelæsning, holdundervisning, øvelse,
vejledning, eksamination, censur, fjernundervisning, internetbaseret undervisning og
evaluering af undervisning. Undervisningssprog angives.
Undervist tusinder af lektioner siden 1987, herunder på danske og internationale universiteter . vejledt et par hundrede
projekter, diplomopgaver, specialer og et par afhandlinger.

2. Administration og ledelse af uddannelse: Erfaring med uddannelsesledelse og
–koordinering. Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af
studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v. Erfaringer
med planlægning af uddannelsesafvikling. Erfaring med udvikling af uddannelser.
Deltagelse i udvalg, kommissioner m.m. vedr. uddannelse.
Udviklet dusinvis af kurser curricula på bl.a. Baltic Defence College, Forsvarsakademiet og internationale
eliteuniversiteter.

3. Formel pædagogisk uddannelse: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske
kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.
Udtalelse fra universitetspædagogikum. Deltagelse i konferencer om pædagogik og
didaktik. Dokumentation i form af kursusbeviser, udtalelser m.m. vedlægges.
Voksenpædagogisk grunduddannelse 1987. Et eller andet patetisk pligtkursus af professionshøjskolen Metropol 2018
som illustration af hvordan man ikke skal gøre - tid der er gået tabt for evigt.

4. Andre kvalifikationer: Bidrag til konferencer, debatindlæg, videnskabelige artikler om
pædagogiske emner m.v. Kollegasupervision, redaktørarbejde, erfaring som mentor og
anden kompetenceudvikling.
Deltager i utallige konferencer, arrangør af en del over årene.

5. Pædagogisk udvikling og forskning: Udvikling af nye kurser, undervisningsmateriale,
undervisnings- og eksamensformer eller andet udviklingsarbejde. Didaktisk og pædagogisk
forskning. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
Ja. Mit første var "Håndbog i Maskingevær M/62" skrevet i 1988. Jeg var forhåbetnligt aldrig blevet hverken PhD ved eller
ansat på AAU, hvis ikke - spild mit liv med tåbelige spørgsmål.

6. Udtalelser om undervisningskompetencer fra foresatte og kolleger.
Undervisningsevalueringer og eventuelle udmærkelser for undervisningsvaretagelse.
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. Refleksioner over eget pædagogiske arbejde, dets
målsætninger, metoder og gennemførelse. I refleksionen analyseres og motiveres dine
pædagogiske aktiviteter i forhold til din pædagogiske forståelse og de studerendes læring.
Tanker om undervisningsformen på Aalborg Universitet, der har et stort indhold af
gruppeorganiseret projektarbejde og problembaseret læring (PBL).

I stedet for røvdækker-procedurer som dette spørgeskema, vil jeg opfordre ledelsen ved AAU til ved selvsyn at kontrollere
om undervisningen er ordentligt forberedt og udført. Man skal bare forlade regneark og sit kontor og gå ud blandt de
udførende.

8. Andet.
Ring mig +45 29911151 hvis yderligere information måtte være påkrævet.

