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UNIVERSITETSPÆDAGOGIK
Universitetspædagogik rummer erfa
ringsbaserede og forskningsrelaterede 
forslag til hvordan man tilrettelægger, 
gennemfører, evaluerer og udvikler sin 
undervisningspraksis inden for de ram
mer som universitetet og forsknings
baseringen danner om undervisning – 
hvad enten det drejer sig om traditio
nelle forelæsnings eller vejlednings
aktiviteter, case og projektarbejde  
eller elæring.
 
Bogen findes også på engelsk:  
University Teaching and Learning.
 
 
EFFEKTIV HOLDUNDERVISNING
Effektiv holdundervisning er en prak
sisnær guide til nye undervisere, som 
skal varetage undervisning på hold på 
mellem 10 og 40 studerende på univer
sitetsniveau. Det vil sige studenter
undervisere, instruktorer, undervis
ningsassistenter, ph.d.studerende, 
eksterne lektorer og andre i begyndel
sen af undervisningskarrieren. Bogen 
hjælper nye undervisere med at plan
lægge og gennemføre studenterrettet 
undervisning, som fremmer aktivitet i  
og forberedelse mellem timerne.
 
 
OPGAVE OG SKRIVEVEJLEDNING  
I KLYNGER
Opgave og skrivevejledning i klynger er 
en guide til undervisere og vejledere, 
der er tovholdere for 240 studerende, 
som over en længere periode skriver en 
større skriftlig opgave, såsom BApro
jekt eller speciale. Bogen gennemgår et 
undervisnings og vejledningsforløb, 
hvor de studerende er aktive undervejs, 
og hvor alles opgave adresseres hver 
mødegang – og den kan således være 
med til at sikre de studerendes aktive 
deltagelse og en systematisering af 
 underviserens tidsforbrug.

HAR DU LÆST
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KIM JESPER HERRMANN  
ANNA BAGER-ELSBORG

EFFEKTIV 
HOLDUNDERVISNING

En håndbog for nye undervisere  
på universitetsniveau

OPGAVE- OG SKRIVE-
VEJLEDNING I KLYNGER
Håndbog for undervisere og vejledere  
på videregående uddannelser

HANNE NEXØ JENSEN

UNIVERSITETSPÆDAGOGISKE PRAKSISSER handler om udvikling af 

undervisning på universiteterne og om større, mere krævende 

 undervisningsmæssige initiativer, forløb og eksperimenter med 

de studerendes læring for øje. 

Bogen er fuld af engagerede undervisere og vejlederes konkrete 

eksempler på universitetspædagogik og undervisningsudvikling 

der virker. 

TEMAERNE ER:

• Innovation og entrepreneurskab 

• Tværfaglighed

• Samarbejde med eksterne partnere 

• Studerendes aktionsforskning

• Internationalisering 

• Studiearbejde mellem timerne

• Talentudvikling 

• Ph.d.vejledning 

• Quiz og digitale opgaver 

• Courserakursus

• Flipped classroom

• Pædagogisk studiereform

• Kursusudvikling 

• Eksamensudvikling

• “Scholarship of teaching and learning”

Bogen er tænkt som en inspiration til både de enkelte undervisere 

og til uddannelsesplanlæggere og studieledere på alle videre

gående uddannelser.
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