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Undervisningsportfolio
1. Formel pædagogisk uddannelse
2012 Undervisning med Problem Based Learning; Kursus i blackboard
2012Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier
2. Uddannelsesadministrative opgaver
Ingen
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Københavns Universitet:
•Kandidat- og bacheloruddannelserne i Idræt, KU
oHoldundervisning i biomekanik, bachelordelen 2005-2010
oForelæsninger i videregående biomekanik, kandidatdelen ca. 2006-2008
oForelæsning og øvelser i Statistik, bachelordelen ca. 2005-2009
oBivejleder på kandidatspeciale
oBivejleder på Ph.d. studier
oMedlem af censorkorps 2007-2009
•International sundhed, KU
oForelæsninger og øvelser vedrørende ulykker og vold i et internationalt perspektiv 2010-2013
Syddansk Universitet :
•Medicin, SDU
oHoldundervisning i B12 ”fra rask til syg” 2011-2012
•Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU
oModulansvarlig, Biostatistik (forelæsninger, PBL og øvelser) 2012Andet:
•Børnesikkerhed for sundhedsplejersker (foredrag)
•Undervisning i ulykkesregistrering, Slagelse sygehus (foredrag), 2015
•Underviser på kurser i arbejdsfysiologi (biomekanik mv.)
•Underviser på Ph.d.-kursus “Assessment of biomechanical exposures in occupational research”
•Kususansvarlig, 3-dages kursus I EMG måling
•Undervisning i arbejdsfysiologi, ergoterapeutskolen
•Diverse vejledning for projektgrupper
•Undervisning i biomekanik ifm. Træk og skub, BST Storkøbenhavn
•Undervisning i videregående biomekanik, Panum Instituttet

4. Metoder, materialer og redskaber
•Forelæsninger
•Problem based learning
•Regneøvelser
•WIKIer

5.Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Kursus/modulansvar: Udvikling/tilpasning af målbeskrivelser, planlægning og koordinering af undervisningens indhold og
form, udvikling af undervisningsmaterialer (forelæsninger samt øvelsesmateriale)
1. Formel pædagogisk uddannelse
2012 Undervisning med Problem Based Learning; Kursus i blackboard
2012 Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier

2017 Kursus i Team based learning
2. Uddannelsesadministrative opgaver
Modulansvarlig, Biostatistik på FSV bachelordelen
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Københavns Universitet:
•Kandidat- og bacheloruddannelserne i Idræt, KU
oHoldundervisning i biomekanik, bachelordelen 2005-2010
oForelæsninger i videregående biomekanik, kandidatdelen ca. 2006-2008
oForelæsning og øvelser i Statistik, bachelordelen ca. 2005-2009
oBivejleder på kandidatspeciale
oBivejleder på Ph.d. studier
oMedlem af censorkorps 2007-2009
•International sundhed, KU
oForelæsninger og øvelser vedrørende ulykker og vold i et internationalt perspektiv 2010-2013
Syddansk Universitet :
•Medicin, SDU
oHoldundervisning i B12 ”fra rask til syg” 2011-2012
•Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU
oModulansvarlig, Biostatistik (forelæsninger, PBL og øvelser) 2012Andet:
•Børnesikkerhed for sundhedsplejersker (foredrag)
•Undervisning i ulykkesregistrering, Slagelse sygehus (foredrag), 2015
•Underviser på kurser i arbejdsfysiologi (biomekanik mv.)
•Underviser på Ph.d.-kursus “Assessment of biomechanical exposures in occupational research”
•Kususansvarlig, 3-dages kursus I EMG måling
•Undervisning i arbejdsfysiologi, ergoterapeutskolen
•Diverse vejledning for projektgrupper
•Undervisning i biomekanik ifm. Træk og skub, BST Storkøbenhavn
•Undervisning i videregående biomekanik, Panum Instituttet

4. Metoder, materialer og redskaber
•Forelæsninger
•Problem based learning
•Regneøvelser
•WIKIer

5.Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Kursus/modulansvar: Udvikling/tilpasning af målbeskrivelser, planlægning og koordinering af undervisningens indhold og
form, udvikling af undervisningsmaterialer (forelæsninger samt øvelsesmateriale)

