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Priser:
Jeg modtog det Humanistiske Fakultets (Syddansk Universitet) undervisningspris i 2007. På Humboldt State University
(en del af California State University, CSU) modtog jeg, i 1996, prisen Teacher of the Year.

Undervisning:
Jeg har stået for kursusafvikling og undervisning i Danmark, USA, Grønland, Indien samt undervist i en række andre lande
i forbindelse med bl.a. Erasmus lærerudvekslinger. Min undervisning har været på BA-, MA, samt på PhD niveau. På
Syddansk Universitet har jeg primært undervist i fagene Kulturanalytisk Metode, Kulturteori og historie, Kulturformidling,
Tematisk kulturanalyse, Kulturel betydnings- og interaktionsanalyse, Kulturteori- og analyse samt åbne kurser såsom
Skab Dig! Forbrug og oplevelsesøkonomi. Jeg har endvidere været underviser på Masteren i Køn og Kultur og i en
årrække fungeret som Forsker Uddannelsesprogramleder (FUP, 2011-2017) på Syddansk Universitets PhD skole. Jeg har
eksamineret på alle disse niveauer. Som underviser (adjunkt og ”tenured lektor”) på Humboldt State University underviste
jeg det, der svarede til 12K timer per semester (4 kurser) i forskellige kommunikationskurser herunder interpersonel
kommunikation, køn og kommunikation og taleteknik (public speaking).

Vejleder:
Femogtyve års erfaring som vejleder på BA-, Master-, og Ph.D.-niveau. Jeg har gennemført et Ph.D-vejleder-kursus på
SDU og været vejleder for to danske PhD studerende samt bivejleder for en PhD studerende fra Mudra Institute of
Communications i Indien. Jeg har siddet i en række PhD bedømmelsesudvalg (i Danmark, Norge og Indien). Som vejleder
forventer jeg generelt, at de studerende kan arbejde selvstændigt og modigt med deres selvvalgte problemstillinger. Vi
laver for eksempel en fælles aftale om en række mindre deadlines og aftaler. Det betyder, at jeg forventer, at de
studerende afleverer små bider af deres arbejde på bestemte tidspunkter. De kan til gengæld forvente, at jeg møder
velforberedt til vores møder, og at jeg læser og kommenterer (konstruktivt) på deres arbejde.

Undervisnings- og uddannelsesudvikling:
Som tidligere Forsker Uddannelsesprogramleder (FUP) har jeg stor erfaring med tilrettelæggelse af PhD kurser. I mit
arbejde på Syddansk Universitet har jeg bidraget til Kultur og Formidling samt til Scandinavian Area Studies (SAS). Jeg
lægger vægt på, at de studerende møder velforberedt til undervisningen og er altid selv velforberedt (med powerpoint
præsentationer bl.a.). Jeg plejer at sige, at man som underviser skal have en ”bag of tricks”, som kan anvendes fleksibelt i
undervisningen. Da min undervisningserfaring er international (jeg har mere end 10 års erfaring som underviser i USA),
underviser jeg meget gerne på engelsk. Det er derfor også Kulturanalytisk Metodefaget, der indgår i Kultur og Formidlings
internationale pulje.

Studieadministration:
Jeg har fungeret som studieleder-vikar i et semester og som forskeruddannelsesprogramleder i perioden 2011-2017. Jeg
har organiseret flere internationale kurser herunder PhD. sommerkurser samt kandidatkurser bl.a. i samarbejde med
University of New Mexico (USA) samt Mudra Institute of Communications (Indien). Jeg er aktiv som censor på
Københavns Universitet, Århus og Ålborg Universitet. Jeg har endvidere vurderet kandidatspecialer fra Indien og
Sydafrika.

Formel og uformel pædagogisk uddannelse:
Min undervisnings-uddannelse blev grundlagt i USA, hvorfra jeg har min PhD. Som PhD studerende på University of
Minnesota underviste jeg 2-3 kurser per semester. På Humboldt State University deltog jeg i undervisningskurser samt
blev for eksempel også evalueret jævnligt (som led i tenure-processen). Jeg blev derfor, da jeg begyndte som adjunkt på
Syddansk Universitet, fritaget for SDUs adjunktpædagogikum.

