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Undervisnings-CV
Jeg har en bred undervisningserfaring fra 1997 og frem og er meget glad for at undervise og vejlede.
Jeg har erfaring både med undervisning på BA- og kandidatniveau, inkl. vejledning af mange specialer og BA-projekter, og
både mindre hold på 25 studerende og derunder, samt store hold à 40-60 studerende, samt i min tid på SDU ofte på store
hold med 80-100 studerende. Jeg har også erfaring med internetbaseret undervisning (Akkadisk sprog på KU, introduktion
til Mesopotamiens historie, KU).
Al min undervisningsaktivitet har ligget på faget Religionsvidenskab/religionshistorie, med undtagelse af nogle få fag på
Assyriologi (Religion i Mesopotamien, Litteratur i Mesopotamien, o.a.), samt undervisning i Hebraisk sprog på AU.
På den religionsvidenskabelige uddannelse har jeg undervist både i brede introducerende fag og i specialiserede kurser
særligt vedr. oldtidsreligioner, samt tematiske, komparative kurser om magi, monstrøsitet, naturforestillinger, medier og
populærkultur, religionsvidenskabelig teori og metode og meget andet.
Jeg har undervisningserfaring fra tre danske universiteter, Aarhus Universitet, Københavns
Universitet, og siden december 2012, SDU.
På Religionsstudier, SDU, underviser jeg ofte i flg. fag: Religion i Den hebraiske Bibel med Jødedom, Kristendomsformer i
oldtid og middelalder, Fokusemne i sammenlignende religionshistorie, Religion i Mesopotamien, samt valgfag og
emnekurser relateret til feltet Religion, medier og populærkultur. Jeg har også undervist i Moderne kristendomsformer,
m.fl.
Jeg er meget glad for at vejlede og vejleder BA-projekter og specialer inden for en lang række emner og historiske
perioder afhængigt af den studerendes interesser og overlap med mine forskningsfelter teoretisk-metodisk, tematisk eller
historisk.
Jeg har med fornøjelse taget initiativ til Religionsstudiers speciale-workshop på kandidatens 3. semester og jeg har været
tovholder på den den sammen med Mikael Aktor siden 2016; workshoppen sigter mod at kvalificere de studerendes
selvstændige projekter så meget som muligt inden selve skriveprocessen går i gang.
Jeg færdiggjorde adjunktpædagogik på Københavns Universitet, religionshistorie, i 2011 samt kursus i Phd-vejledning på
SDU i 2016, ligesom jeg tidligere har deltaget i kurser om Retorik og talekunst, studenterinddragelse, specialevejledning,
o.a.
Jeg har tidligere bidraget til forskellige pædagogiske udviklingsforløb på AU og KU, samt undervisningsudviklingsforløb i
samarbejde med studerende: semesterteams, udvikling af en studieordning for KA-uddannelsen Vestasiens Historie, vedr.
kandidatseminar på Religionshistorie KA, vedr. kollegial feedback, o.a.
På SDU har jeg også ofte deltaget i pædagogisk udvikling - her særligt i samarbejde med Caroline Schaffalitzky de
Muckadell, som jeg løbende sparrer med ift. undervisningstiltag og undervisningsudvikling. Jeg har her bidraget til
pædagogisk udviklende forsøg med digitale redskaber, med no devices-undervisning, samt vedr. akademisk skriftlighed,
som løbende har været med til at udvikle og kvalificere min undervisning.
Jeg har i gennem flere år nu fungeret som VIP-mentor for de 1. semesterstuderende mhp. at sluse de nye studerende
bedre ind i studielivet.
Jeg har undervist på forløb med flere undervisere - bl.a. et tværfagligt forløb sammen med bl.a. Christian Høgel på SDU,
og på den religionshistoriske kandidat på KU sammen med Catharina Raudvere i faget Tekst og metode.
Som leder af forskningsprogrammet Autoritet, materialitet og medier forsøger jeg at involvere de kandidatstuderende på
Religionsstudier i vores forskningsaktiviteter og -seminarer så ofte det er muligt.
Jeg har været medlem af Studienævnet på Religionsstudier, SDU, i perioden 2014-2016, samt igen fra november 2018-.

