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Undervisnings-CV
Erfaring med undervisning
Har undervist på følgende uddannelser og fag:

Bacheloruddannelsen (BA) i Interkulturel Pædagogik, fagene Udtryksformer og Projektledelse

Kandidatuddannelsen Pædagogik, fagene Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik samt Læringsteori
Teoretisk pædagogikum, dvs. uddannelse til gymnasielærer
Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik, moduler om fagdidaktik, almendidaktik og fagligt samspil samt
masterafhandling
Ph.d.-undervisning på kurser som kvalitativ metode, fagdidaktisk skriveforskning, forskning i it- og mediepædagogik,
dialogisk undervisning m.fl.
Har tidligere undervist på Dansk-uddannelsen i Kolding i fag som Fagrelateret videnskabsteori og Medieteori. Jeg har
også undervist i skrivning på Biologi, Syddansk Universitet.
Erfaring med vejledning
Har vejledt studerende på bachelor, kandidat- og ph.d.-niveau inden for uddannelserne Interkulturel pædagogik og
Pædagogik samt Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik. Vejleder af og til også specialestuderende fra andre fagfelter
(fx litteraturvidenskab eller historie), som ønsker at skrive interdisciplinære didaktiske specialer.
Vejleder og giver respons til ph.d.-studerende i Danmark og Norden, både som hoved- og bivejleder inden for felter som
læsning, skrivning, didaktik, museumslæring mv., både i regi af mit institut (Institut for Kulturvidenskaber) og i samarbejde
med andre institutter (fx Institut for Idræt og Biomekanik).
Prævejleder og -kvalificerer ph.d.-ansøgere til Ph.d.-rådet i samarbejde med professionshøjskoler.Vejleder
adjunktpædagogikum-kandidater på universitetsniveau.
Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Har været med til at udvikle fagene Projektledelse og Udtryksformer på bacheloruddannelsen Interkulturel pædagogik.
Bidrager løbende med at udvikle Master i Gymnasiepædagogik.
Bidrager med at udvikle Teoretisk pædagogikum: Jeg er medlem af Uddannelsesrådet for Teoretisk pædagogikum og
formand for faggruppen af almene humanistiske fag på teoretisk pædagogikum.
Arbejder på at udvikle ny uddannelse der afspejler SDUs strategiske mål om uddannelser til FNs Verdensmål.
Erfaring med studieadministrative opgaver
Har endnu ikke haft fornøjelsen af studieadministrative opgaver.
Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Har taget den såkaldte Voksenunderviseruddannelse, som gav merit for universitetspædagogikum.

Uformel pædagogisk uddannelse får jeg blandt andet gennem løbende observation af, udvikling og forskning i pædagogik
i bred forstand.

