Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
1997-2012: Undervist og vejledt på Danmarks Tekniske Universitet inden for fagområderne:- TeknologiopfattelserTeknologianalyse- Brugerorienteret Design- Iscenesættelse og brugerinvolvering i Designprocesser- Produktanalyse og
re-design- Helhedsdesign
Fra 2012->Udviklet uddannelser, kurser, undervist og vejledt på Aalborg Universitet:
Kurser og vejledning Bæredygtigt Design (Bachelor):
-2013-2015: Feltstudier og Socio-materiel Analyse (1.sem ) (kursusansvarlig+underv)
-2014-2015->: Co-design og Brugerinddragelse (3. sem) (kursusansvarlig m. S. Brodersen)
-2014-2015->: Projektansvarlig og vejledning: Design og anvendelse af Prototyper (3. sem)
-2016->
Bachelorvejleder
Kurser og vejledning Sustainable Design(Kandidat)
- 2014: People Centret Design - 2015: Staging Co-design-2015: Vejledning af Kandidatspeciale
Kursus og vejledning på Tekno-antropologi(bachelor og kandidat)
- 2013-2016 ->: Metoder til Antropologidreven Design (Kursusansvarlig med S.Brodersen) (4. sem)
- 2014-2015->: Vejleder på 3. semester, Teknologiens Aktører
-2015->: Vejledning, kandidatspeciale
Kursus på Service System Design (kandidatudd)
- 2013: User Participation and Social Innovation (kursusansvarlig med S. Brodersen)
- 2014-2015: 2 kursusgange på Participartion and Social Innovation

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
2010-2012: Studieleder på 'Design & Innovation'(kandidatudd) på DTU
Semesterkoordinator på AAU:
2015- Bæredygtigt Design 3. sem
2015 - Tekno-antropologi 4. sem
Fagkoordinator for ingeniøruddannelsen: 'Bæredygtigt Design' sammen med E.H.Lauritsen .

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Gennemført og Bestået DTU's Universitetspædagogik (UDTU)
2003-2004 Deltaget i mange 'Undervisningens dag på DTU og på AAU
- Arangeret og deltaget i Undervisningsseminarer og Workshops i 15 år
- Udviklet uddannelserne 'Bæredygtigt Design' og 'Sustainable Design'

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Deltaget i undervisnings- og uddannelsesplanlægnings-diskussioner, internationalt, med forskere fra en lang række andre
universiteter.

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

2001- 2012: Deltaget i og medvirken til udviklingsarbejdet af Ingeniøruddannelsen ' Design & Innovation( DTU) Både hele
uddannelsesforløbet, revison af uddannelsen og udvikling af kurser og projektforløb.
2012-2016: Medansvarlig for udviklingsarbejdet af Ingeniøruddannelserne:Bæredygtigt Design og Sustainable Design på
AAU.
Medvirken til udvikling af alle moduler og kursusudvikler af 6 kurser og en lang række projektforløb.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Type your answer here...

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.
Skriv dit svar her...

8. Andet.

