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Undervisning:
Mine spidskompetencer er tekstanalyse og fortolkning samt litterær metode, og mine hovedinteresser indenfor
undervisning er litteraturvidenskab, kønsforskning, feminisme og queerteori. Jeg har fem års erfaring som dansk lektor i
München, hvor jeg underviste i dansk sprog på alle niveauer, dansk litteratur, kultur, medier og samfundsforhold. Jeg har
tyve års erfaring som underviser i dansk litteratur på SDU, først og fremmest tekstanalyse og litterær metode, men
desuden litteraturhistorie og forfatterskabsanalyser (bl.a. Karen Blixen, Herman Bang, H.C. Andersen, Helle Helle, J.P.
Jacobsen, Michel Foucault). Min undervisning har været på BA-, MA- og Ph.d-niveau. Jeg har eksamineret på alle disse
niveauer.
Vejleder:
Tyve års erfaring som vejleder på BA-, Master-, og Ph.D.-niveau. Jeg har gennemført to Ph.D-vejleder-kurser på SDU.
Jeg har faste og naturligvis forskellige procedurer for alle disse typer vejledning, men mit grundprincip er i alle tilfælde, at
den studerende selv kommer med ide og projekt, og jeg insisterer på selvstændighed og ejerskab fra den studerendes
side fra første færd. Det skal være den studerendes nysgerrighed og interesse, der driver projektet, hvad enten det drejer
sig om bachelorprojekt, masterprojekt eller ph.d-afhandling.
Ydermere har jeg siddet i internationale Ph.D-bedømmelsesudvalg.
Undervisnings- og uddannelsesudvikling:
Jeg har i alle tilfælde selv sammensat mine kurser indenfor studieordningernes rammer og med hensyntagen til deres
krav. I de litterære discipliner lægger jeg vægt på forberedelse, aktiv deltagelse, studenterfremlæggelse og individuelle
skriveopgaver, diskussion samt ikke mindst engagement. Respons og individuel vejledning er vigtig. I sprogundervisning
er praktisk kommunikation altid i centrum. Min undervisningserfaring er international, da jeg udover Odense og
København har undervist i Tyskland, Schweiz, UK, og USA, og jeg har gæsteforelæst i ca. tredive lande. Min erfaring er
ikke kun akademisk, idet jeg også er engageret i forskningsformidling og folkeoplysning, bl.a. via Forskningens Døgn,
Forskerzonen og Folkeuniversitetet i Odense.
Studieadministration
Jeg har forestået og organiseret sommerkursus for Dansk for Udlændinge, og især kurser for danskstuderende på alle
niveauer. Jeg har gennem femten år været aktiv som censor på danskuddannelserne (tidligere også litteraturvidenskab)
og kønsforskningsuddannelserne og har i den forbindelse deltaget i nationale møder og seminarer omkring
uddannelseskvalitet, bedømmelseskriterier og studieordninger. Fra 2017-2020 er jeg leder af Forskningsgruppen SuKK
(Sundhed, køn, krop og kultur) på Institut for Kulturvidenskaber, SDU, og har arrangeret forskningsseminarer,
workshopper og arbejdsmøder.
Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Min undervisningskarriere har været ”learning by doing”, siden jeg som ung begyndte som aftenskoleunderviser,
folkeuniversitetsunderviser, undervisningsassistent, ekstern lektor, dansk lektor i udlandet, adjunkt og lektor. Jeg blev
fritaget fra SDUs adjunktpædagogikum, da jeg på det tidspunkt havde mangeårig erfaring som fuldtidsunderviser. Min
pædagogiske uddannelse er således udover enkeltdagskurser og seminarer først og fremmest uformel.

