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Undervisning
Amerikansk historie (Amerikanske studier, 1. semester), efterår 2020, efterår 2021
Perspectives in American Studies (med Anita Wohlmann og Kasper Grotle Rasmussen), kandidatuddannelsen,
Amerikanske studier, forår 2021
Case Studies in American History (med Jørn Brøndal) BA-studier, Amerikanske studier. forår 2021
Område 4: Ethnicity and Power in Texas in the 20th and 21st Centuries, BA-studier, Historie, forår 2021
Tilvalg: The US/Mexican Border, BA-studiet, Amerikanske studier, efterår 2019
Metode og teori, KA, Historiestudiet, efterår 2017-2021
Det Specialeforberedende forløb på kandidatuddannelsens 1.-3. semester (historiestudiet), 2015-2021
Metode-kurser, 1. år (historiestudiet), hvert andet/tredje år siden 2002
Introduktioner til hhv. Spaniens og Latinamerikas samfund og historie, 1. år (spanskstudiet, IVK og Negot.), 2001-2015
Sprog og kultur, 1. år (spanskstudiet), 2005-2017
Område- og temakurser (BA- og KA-niveau) de seneste år: Den spanske borgerkrig, erindring og magt (spanskstudiet,
2018); Texas og kampen om the Alamo. Magt, identitet og historiebrug (historiestudiet 2016); Kulturmøder (valgfag 2010);
Byens transnationale fortællinger (historiestudiet 2009).

Vejledning
Jeg har vejledt ca. 70 specialer (2019) og et stort antal BA-projekter primært ved historie- og spanskstudiet. Emnerne
spreder sig bredt geografisk og tidsmæssigt, og inkluderer Historiebrug, identitet og magt; erindringspolitik;
Begrebshistorie; Medier som tegneserier, musik, film og computerspil; Mexicanere i USA; Texas’ historie; danske
museumsstudier; den danske højskolebevægelse; historiske monumenter etc.

Undervisnings- og uddannelsesudvikling
De fleste af de kurser jeg har undervist i, har jeg været med til at bygge op og videreudvikle. Det gælder specifikt
Metodekurserne ved Historiestudiet samt arbejdet med det Specialeforberedende forløb sammesteds.

Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Jeg har gennemgået pædagogikum (SDU, 2002); været del af et pædagogisk projekt ved SDU med ekstern supervision
ved Kirsten Jacobsen (SDU, forår 2006), samt indgået i projekt til udvikling af skriftliglighed som del af undervisningen
(SDU, 2018).
Jeg har været adjunktvejleder for Jeppe Nevers (2009) og Kirstine Sinclair (2011).
Jeg har været del af team teaching flere gange, bl.a. i forbindelse med metodekurserne og i emnekurset Cultural
Encounters, med Kirstine Sinclair.

