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UNDERVISNINGSPORTEFØLJE

Erfaring med undervisning
Jeg har i min ansættelse på Institut for Sprog og Kommunikation primært været tilknyttet danskstudiet og har her varetaget
undervisning inden for følgende fag:
Bacheloruddannelsen:
•Medier og kultur 1+2
•Tekstproduktion 1+2
•Tekstproduktion og sproglig vejledning 1+2
•Medieanalyse og mediekommunikation
•Sprog og kommunikation 1+2

Kandidatuddannelsen:
•Danskfagets teorier og metoder
•Sundhedskommunikation – medieret, interpersonel og social
•Mediernes rolle og medieskabte roller
•Medierealiteter
•Medieforestillinger
•Mediestrøm
•Sprogteori i teori og praksis

Jeg har endvidere varetaget følgende fag ved andre institutter og institutioner
•Humanistisk projektopgaveskrivning I+2 (undervisning ved Akademiet for Talentfulde Unge
•Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik (kandidatfag ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, SDU
•Skriv genrerigtigt (et lynkursus i opgaveskrivning for gymnasieelever ved faglig dag på Svendborg Gymnasium)
•Opgaven i fokus (et kursus udbudt under Gymnasieskolernes Lærerforening for 20 gymnasielærer)
•Boostcamp (et lynkursus i opgaveskrivning for gymnasieelever udbudt under Humanistisk Fakultet ved SDU)
•Akademisk skrivning (undervisning af biologer udbudt under Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion)
•Kommunikation og etik (undervisning af medicinere, udbudt under Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU)
Erfaring med vejledning
Jeg har været vejleder på et stort antal specialeprojekter, kandidatopgaver og bachelorprojekter, og jeg er her og nu
vejleder på et ph.d.-projekt.
Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Jeg har igennem mine ansættelser haft mulighed for over flere år at undervise i og metodisk og indholdsmæssigt at
udvikle på de samme fag og ligeledes for at udvikle helt nye fag.
I min tid som fastansat ved Institut for Sprog og Kommunikation har jeg deltaget i uddannelsesudvikling. Dette på helt
konkret plan i forbindelse med udvikling af nye studieordninger for Dansk og i mere bred forstand via min aktive deltagelse
i relevante netværk. Endelig har jeg som medlem af Studienævn for Dansk og som fagets repræsentant ved dets
aftagerpanel haft mulighed for at diskutere og præge fagets udvikling. Jeg har konkret varetaget følgende
studieadministrative og uddannelsesudviklingsopgaver ved Institut for Sprog og Kommunikation:
•medlem af Studienævn for Dansk (2013 – dec. 2017)
•repræsentant for Danskfaget i fagets aftagerpanel (2013 - 2016)
•medudvikler af og tovholder for faget Studietimer (2013 - 2014)
•medudvikler af og deltager i projekt Instructional Support in the Classroom through Writing-to-Learn activities støttet af De
Studerende i Centrum (2012 - 2013)
•medlem af Skrivegruppen for den nye studieordning for Danskstudiet, hvor jeg var tovholder for fagene Medier og Kultur
og Videnskabsteori (2012 - 2013)
•Deltagelse i kurset Studieledelse ved SDU – et kursus for studieledere og andre med uddannelsesledelsesopgaver (maj –
juni 2016, SDU, Odense)

Jeg er endvidere medlem af en række netværk, der beskæftiger sig med uddannelsesudvikling inden for danskfaget og
universitetsområdet:
•medlem af Uni-netværk - et netværk hvor regionsrepræsentanterne fra landets gymnasier og forskere fra universiteternes
Nordiske fakulteter og DPU udveksler viden om den nyeste forskning inden for danskfaget (2012 - )
•medlem af netværk for forskning i Danskfagenes Didaktik (DaDi) (2009 - )
•medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) (2006 - )
Formel og uformel pædagogisk uddannelse samt projektsamarbejde
I løbet af min ansættelse på Institut for Sprog og Kommunikation har jeg taget den obligatoriske pædagogiske uddannelse
(adjunktpædagogikum) og derudover en række relevante kurser.
•Deltagelse i Ph.d.-skolens Vejlederkursus (aug. 2016, SDU, Odense)
•Deltagelse i kurset Undervisningsevaluering (maj – juni 2016, SDU, Odense)
•Deltagelse konferencen Faglighed og skriftlighed (jan. 2015, SDU, Odense)
•Deltagelse i kurset Vejledning – roller og relationer (dec. 2014, SDU, Odense)
•Deltagelse i konferencen Etik i pædagogik og uddannelse (nov. 2014, SDU, Odense)
•Deltagelse i det formelle universitetspædagogikum (efterår 2013 – forår 2014, SDU, Odense)
•Deltagelse i kurset Brug af cases i undervisningen (nov. 2012, SDU, Odense)
•Deltagelse i kurset Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier (okt. 2012, SDU, Odense)

