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Pædagogisk kompetenceprofil 

 

• Et udkast udarbejdet af en projektgruppe i KUUPI-regi (refererer 
til KUUR).  
 

• I udvalget sidder repræsentanter fra alle fakulteter, fra 
Humaniora Tine Damsholt (Professor MSO, Etnologi) og Maja 
Bødtcher-Hansen (Centerleder, TEACH). 
 

• Denne præsentation er en del af processen, hvor ledelse, 
medarbejdere og studerende skal inddrages i arbejdet. På 
Humaniora vil også direktionen, USK og Akademisk råd blive 
inddraget.  
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Hvorfor en pædagogisk kompetenceprofil? 

• Et led i realiseringen af KU’s strategi 2016 
omhandlende ”Bedre uddannelser”.  
 

• En styrkelse af incitament-strukturen: I 
overensstemmelse med fokus på kvalitet i 
uddannelserne (”Kvalitet og relevans-rapporten” og 
rapporten om ”Pædagogisk opkvalificering af 
undervisere”). 
 

• Vurdering og udvikling af pædagogiske kompetence 
kræver et fælles sprog og fælles standarter.  
 

• Spiller tæt sammen med portfolioen.  

 

Dias 3 

Enhedens navn 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad er en pædagogisk kompetenceprofil?  

Profilen skal bruges til at identificere, udvikle og kortlægge 
underviseres undervisningskompetence.  
 

Profilen kan beskrive underviseres evne til at løse opgaver 
som:  

• Selve undervisningen (planlægning, gennemførelse og 
evaluering)  

• Udvikling af undervisningsmateriale, eksamensformer og 
evalueringstyper 

• Undervisningsrelateret udviklingsarbejde 

• Kursusudvikling og uddannelsesudvikling 

• Bidrag til universitetspædagogisk og fagdidaktisk udvikling 
og forskning 

• Involvering i uddannelsespolitisk arbejde 

• mm.  
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En pædagogisk kompetenceprofil under udvikling  
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Ansvars-
områder     

Videndeling 
og kollegial 
sparring 

Viden om 
læring, 
under-
visning og 
uddannelse 

Praksis og 
refleksion 

Universitets
pædagogisk 
uddannelse 

Pædagog-
iske 
udviklings-
projekter 

 
Uddannelser 
 
Kurser 
 
Kursusgange 
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Kursusgange 
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Faglige forudsætninger og emnekendskab 
 
Basalt kendskab til fagets undervisningsformer og -metoder 
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Eksempel på uddybelse 

Viden om læring, undervisning og uddannelse 

Denne dimension handler om underviserens viden om læring, 
undervisning, og fagdidaktik. Dimensionen skal ses i sammenhæng med 
”Praksis og refleksion”, da en given viden kun er relevant, hvis den 
omsættes i praksis. Punkterne er ikke prioriterede, men er inddelt efter 3 
centrale vidensområder: Viden om de studerende, viden om uddannelsen 
og viden om universitetsundervisning.  

Dvs. viden om 

  

• Hvordan de studerende lærer – generelt og indenfor faget 

• De studerendes studie- og læringssituation  
Uddannelsens opbygning, struktur og indhold 

• Uddannelsens arbejdsmarked og fagets anvendelsesområder  

• Forskellige måder at integrere forskning i undervisningen på  

• Forskellige evalueringsformer og undervisningsformer (herunder 
feedback og IT-understøttelse) 

• Universitetspædagogiske og fagdidaktiske emner. 
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Hvordan bruges den pædagogiske kompetenceprofil?  

• Inspiration og afklaring til 
undervisere 
 

• Udgangspunkt for mere 
formelle samtaler 
 

• Basis for de pædagogiske 
enheders arbejde 
 

• Grundlag for vurdering af 
ansøgeres kompetencer 

 

Udrulningen vil omfatte en række initiativer – møder, kurser, 
oplysning osv. – og praksisændringer, retningslinjer for 
bedømmelsesudvalg, MUS-skemaer osv.  
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Undervisningsportfolio 

Dias 9 

Enhedens navn 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

(endnu) Et KUUPI-projekt 

”KUs ledelse har i 2010 vedtaget, at der skal vedlægges portfolio 
ved besættelse af alle videnskabelige stillinger på lektor- og 
professorniveau og specificeret, at udvikling af en 
undervisningsportfolio skal udgøre en del af 
adjunktpædagogikumforløb ved KU.  

Med ‘Strategisk Projekt 2: Undervisningsportfolio’ udbygger KU 
brugen af undervisningsportfolio. Formålet med projektet er at 
udvikle redskaber til den enkelte undervisers udvikling af og 
vedligeholdelse af en undervisningsportfolio, samt at udvikle 
procedurer for indarbejdelse af brug af undervisningsportfolio i 
undervisernes og institutternes daglige praksis.  

Målet er at udvikle et koncept og aktiviteter for en 
undervisningsportfolio, der understøtter medarbejdernes løbende 
pædagogiske udvikling. Projektet kobler således til ‘Teaching 
Academy’-projektet.”  

 
Revideret ansøgning om ‘Strategisk Projekt 2: Undervisningsportfolio’ 

fra Institut for Naturfagenes Didaktik v/ Institutleder Jens Dolin, 1. oktober 2013 
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Anvendelse af portfolioen 

Hvad skal portfolioen konkret bruges til?  

• Underviserens egen udvikling  

• I universitetspædagogikum 

• Ved bedømmelser og ansættelser 

• Til MUS 

• Til optagelse i Teaching Academy  

 

Intentionen med projektet? 

• At kompetenceudvikle alle undervisere på KU gennem refleksioner 
over og udvikling af egen praksis.  

• At styrke kvaliteten af undervisningen ved at vægte det (endnu 
mere) i bedømmelser, ansættelser og løbende udviklingssamtaler.  

• At finde meningsfulde, testede og realisérbare løsninger til 
underviserne.  
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Hvad indeholder en undervisningsportfolio? 

• Procesportfolio: Underviseren opsamler noter, 
evalueringer, undervisningsmateriale, relevante artikler, 
kursusbeviser osv.   

•  Projektet laver en e-løsning til nye undervisere og de 

erfarne undervisere, der vil forsøge sig med en 
mappestruktur til procesportfolioen.  

 

 

• Præsentationsportfolio: Er sammensat og henvendt til et 
særlig situation (Universitetspædagogikum, ansøgninger, 
MUS, TA) 

•  Projektet udarbejder vejledninger, retningslinjer og 

efteruddannelse i brug af portfolioen i det omfang det er 
relevant.  
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