
 

Åbo Akademi // Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO //  Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU  //  abo.fi 
 

 
 
 
 
 
 
Så här gör du din pedagogiska portfölj   
 
Den pedagogiska portföljen, tillsammans med din meritförteckning och fullständig 
publikationsförteckning enligt TENK:s modell (se länk till TENK här), används när du söker 
jobb vid och när du vill avancera inom Åbo Akademi.  I den pedagogiska portföljen beskriver du 
din pedagogiska skicklighet och det utvecklingsarbete du gör genom att utvärdera din 
undervisning och ständigt förbättra den.   
  
Om du inte har den erfarenhet som efterfrågas nedan så lämnar du bara bort den punkten från 
din beskrivning. Den pedagogiska portföljen ska vara max 12 sidor, varav högst sex sidor ska 
vara beskrivande text och max tre bilagor. Det rekommenderas att du dokumenterar ditt värv 
som lärare löpande och sedan till den pedagogiska portföljen väljer ut den dokumentation som är 
lämplig för den position du söker.  
 
  

1. Pedagogisk grundsyn   

Beskriv  
a. dina värderingar, uppfattningar och erfarenheter gällande lärande  
b. hur du planerar och genomför den undervisning du ger. Ge konkreta exempel på 

hur din pedagogiska grundsyn tar sig uttryck i den utbildning du är involverad i.  
c. hur allmänna färdigheter, till exempel. entreprenörs- och 

digitaliseringskompetenser, tas in i din undervisning  
d. hur du tar i beaktande tillgänglighet, likabehandling och hållbarhet i din 

undervisning  
e. din erfarenhet av digitalisering av utbildning eller distansundervisning.  

  
 

2. Pedagogisk utbildning  

Lista dina viktigaste  
a. kurser inom högskolepedagogik/annan pedagogik som du avlagt  
b. pedagogiska fortbildningskurser (kurser, workshops, seminarier, pedagogiska kon

ferenser) du ordnat eller deltagit i.  
  
 

3. Undervisnings- och handledarerfarenhet   

a. Lista ett urval av de kurser som du hållit, som kursansvarig, delansvarig, ensam 
eller tillsammans med andra (se mall I nedan).  

b. Lista ett urval av den handledning du helt eller delvis ansvarat för (se 
mall II nedan).   

c. Beskriv några utmaningar du stött på i undervisning och handledning och hur du 
hanterat dem.   
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Mall I:  Ge några exempel på din undervisningserfarenhet:   
År  Kursnamn  Universitet/ högskola 

och nivå  
Antal 
studerande  

Din roll: 
kursansvarig/ delat 
ansvar/ gästlärare 
etc.  

Övrigt om kursen, 
t.ex. virtuell, 
distans, metod etc.  

            
            
            

  
  
Mall II:  Ge några exempel på din handledarerfarenhet  

År   Universitet  Arbetets  
namn  

Din roll: 
handledare/en av 
flera handledare  

Nivå (kandidat, 
magister, doktor)  

          
          
          

  
  

4. Utvärdering av din undervisning  
 

a. Lägg gärna till bilaga med analyserade sammanställningar av utvärderingar över 
din undervisning och handledning, vilka du fått av kursdeltagare eller andra.   

b. Ange utmärkelser eller pris för undervisning eller handledning som du 
erhållit, tillsammans med en kort sammanfattning av motiveringen till utmärkelsen.   

  
 

5. Deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete  
 
Beskriv  

a. ditt arbete med läroplansutveckling  
b. de pedagogiska utvecklingsprojekt som du deltagit i (nationella och 

internationella)  
c. ditt deltagande i arbetsgrupper och nämnder som berör utbildning  
d. undervisningsmaterial som du helt eller delvis framställt (videor, kompendier, 

böcker osv.)  
e. din medverkan i utvärderingar och utredningar av högre utbildning  
f. på vilket sätt som du stöder dina kollegor i deras undervisning  
g. övriga pedagogiska meriter.  

  
 

6. Bilagor  
 
Till din pedagogiska portfölj kan du bifoga max. tre bilagor som bevis på din pedagogiska 
erfarenhet. En av bilagorna kan vara den analyserade sammanställningen av 
kursutvärderingar (se punkt 4 a.). Argumentera varför du just valt dessa bilagor.   

Bilaga 1:   
Bilaga 2:   
Bilaga 3:   

 


