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Uddannelse
2022
2012
2007
2005
2004
2004
1989

Phd, SDU: The effect of systematic functional assessment and immediate rehabilitation on physical
performance in acutely admitted older adults with reduced functional performanc
Kandidat i Fysioterapi, SDU (60 ECTS)
Master i Rehabilitering (60 ECTS)
Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, CVU Sønderjylland (modul: Strategier for Klinisk kvalitetsudvikling)
Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, CVU Sønderjylland (Obligatorisk modul)
Akademimerkonom, Horsens Handelsskole (modul: Organisation)
Fysioterapeut, Fysioterapeutskolen, Esbjerg

Undervisningsportfolio
Siden 2000 har jeg interesseret mig for pædagogik og brugt mine pædagogiske kompetencer i undervisningen samt i
andre faglige opgaver såsom mundtlige oplæg og implementering.
Jeg betragter det som et væsentligt aspekt af undervisningen at inddrage eleverne og deres forforståelse i
læringsaktiviteter. Min pædagogiske interesse for at inddrage elever og deres forforståelse har endvidere givet mig en
interesse for også at sætte patienten i centrum i klinisk praksis.

Formel Pædagogisk Uddannelse
2022
2000

Universitetspædagogikum, Summer 2021, SDU (afsluttes sommer 2022
Voksenunderviseruddannelsen, Danmarks Lærerhøjskole, Aarhus

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
UNDERVISNING
Master of Science (MSc) in Health Science
2022
2016
2015

4-timers undervisning i Evaluering
2-timers undervisning i Spørgeskema
2-timers undervisning i Spørgeskema

Øvrigt
2000-2002

Planlægning og undervisning, Daghøjskole og Klinik for Fysioterapi

VEJLEDNING
Ph.d. vejledning
2021

Medvejleder for 2 igangværende ph.d. forløb

Kandidatniveau
2020
2019
2019

Vejleder for en kandidat, der forbereder sig på en ph.d.
Vejleder for en kandidat, der forbereder sig på en ph.d.
Vejleder for kandidatstuderende i projektorienteret forløb, Kandidatuddannelse i Ergoterapi

Masteruddannelse
2022

Vejleder for to studerende i Master i Rehabilitering

Bachelor
2012

Ekstern vejleder for studerende, Bachelor i Fysioterapi

Metoder, Materialer og redskaber
Jeg anser det som et vigtigt mål, at undervisning og vejledning understøtter og udvikler de studerendes evne til at forholde
sig kritisk
Undervisning

For at opnå ovennævnte mål anvender jeg formativ evaluering gennem selvevaluering og feedback.
Jeg er inspireret af Tine Bering Keidings didaktiske trekant.
I forholdet mellem lærer og fag tilstræber jeg, at undervisningsmaterialet er forskningsbaseret og gerne med brug af
forskellige forskningsmetoder samt med synliggørelse af forskellige vinkler og konfliktfelter.
I forholdet mellem fag og den studerende stræber jeg efter at engagere den studerende i aktiviteter såsom gruppearbejde,
projekter, e-læring og ved mundtlige oplæg. Alle opgaver er naturligvis tilpasset til de studerendes viden, men samtidig
udviklende.
I relationen mellem underviser og studerende stræber jeg efter at bruge selv-evaluering, peer-review og feedback,
sidstnævnte i form af feedback, feed up og feed-forward.
Vejledning
I et vejledningsforløb finder jeg det vigtigt at gøre brug af vejledning, coaching og instruktion for at understøtte den
studerendes udvikling. En udvikling der skal tage udgangspunkt i uddannelsesniveauet og den studerende. For at opnå
dette anvender jeg også i vejledningen formativ evaluering ved hjælp af feedback, herunder feed up og feed-forward. I
relation hertil er Karl Tomms forskellige spørgsmålstyper/model et relevant værktøj, da det understøtter involvering af de
studerende. ligesom de er rettet mod læringsmålene.
De forskellige spørgsmålstyper/modellen anvendes endvidere til at strukturere vejledningssessionen, ligesom modellen
giver vejlederen feedback på vejledningen.

Refleksion over egen undervisningspraksis and fremtidig udvikling, herunder de
studerendes evaluering.
I forhold til mit fremtidige arbejde, håber og ønsker jeg at opnå yderligere viden og erfaring med undervisning og
supervision.

Ansættelse
Institut for Regional Sundhedsforskning
SDU
1. mar. 2021 → 30. apr. 2024
Postdoc
IRS - Sygehus Lillebælt, Forskningsenhed for Fysio- og Ergoterapi (Kolding)
SDU
1. mar. 2021 → 30. apr. 2024

