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Erfaring med undervisning
Pædagogisk grundholdning
Min helt overordnede tilgang som underviser ligger inden for konstruktivisme (Biggs). Mit ønske er at være mest
opmærksom på, hvad de studerende gør, altså at fokusere på de studerendes aktiviteter og bygge videre på den viden,
de besidder. Jeg håber at være nået et lille stykke videre i forhold til andre tilgange som "blame-the-student"-teori og
"blame-the-teacher"-teori, selvom jeg indimellem ubevidst falder tilbage i disse. Især kan jeg indimellem føle skuffelse over
de studerendes manglende selvstændighed i forhold til fx forberedelse, orientering i opgaver, online-seancer m.m. (blamethe-student). Jeg kan også opleve frustration, hvis jeg ikke når de ting, jeg har planlagt eller hvis noget kokser, fx med
teknikken eller undervisningslokalet (blame-the-teacher).
Jeg vil særligt gerne understøtte/øge de studerendes motivation og give dem lejlighed til at reflektere selvstændigt over de
faglige emner samt motivere dem til drøftelser med deres medstuderende. Drøftelserne må meget gerne foregå online, da
de således også over tid bliver synlige og dokumenterbare for andre på holdet inkl. underviseren.
Undervisningen består typisk af en kombination af forelæsninger, øvelser og diskussion eksemplificeret med en eller flere
cases. Jeg tilstræber altid en vekslen mellem undervisercentreret undervisning og øvelser udført af de studerende. Mine
undervisningsmetoder er først og fremmest: summeøvelse, gruppearbejde, fælles opsamling (underviseren som
facilitator), blogindlæg som opvarmning til dagens tekster inden vi mødes, mulighed for at spørge mig undervejs (også i
pauserne). Jeg forsøger at inddrage digitale medier, hvor det naturligt passer ind og føler mig godt rustet til både online og
offline undervisning og vejledning.

Erfaring med vejledning
Jeg har siden 2006 vejledt BA-projekter og specialer samt ph.d.-studerende i kommunikation og Medievidenskab. Jeg har
gode erfaringer med at gennemføre fælles indledende og afsluttende gruppevejledninger, hvor flere studerende kan
videndele og bruge hinanden især i forbindelse med metodiske overvejelser og i forhold til form og struktur. Gennem
mange år har jeg systematisk evalueret min BA-vejledning, da det både hjælper mig selv som vejleder, men også
forbereder de studerende på det næste længerevarende vejledningsforløb, så de er mere bevidste og reflekterede, når de
kommer til specialeprocessen.

Teaching and supervision
Ph.d.-afhandling Kristian Møller
Anette Grønning
01/09/2013 → 20/04/2017

Ph.d.-afhandling Line Maria Simonsen
Anette Grønning
11/06/2018 → 10/06/2021

Ph.d.-afhandling Maja Nordtug
Anette Grønning
01/09/2017 → 31/08/2020

Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Jeg underviser i en bred vifte af kernefag på Medievidenskab, eksempelvis "Medieinstitutioner og mediesystemer" (KA),
"Medieteori og -analyse I og II" (BA), "Medier og samfund" (BA), "Medieteori II - digital kommunikation" (BA) og har
tidligere undervist i faget ”Brancheforståelse” (KA), "Nye medier i formidling" samt udvalgte mediefag på
Virksomhedskommunikation (ISK).
Jeg har ligeledes udviklet valgfagene "Digitale samtaler" og ”Digital kommunikation på arbejde” på baggrund af mit
forskningsmateriale. Fagene har været udbudt ved Det Humanistiske Fakultet, SDU i fire udgaver med deltagelse af knap
300 studerende.
Jeg har som lektor (og studieleder) igennem årene taget del i udvikling af både BA-og KA-uddannelserne på
Medievidenskab.

Erfaring med studieadministrative opgaver
Studieleder, Medievidenskab 2013
Formand for Studienævnet, Medievidenskab, 2013
Tovholder for Karrieremodul/praktikforløb på Medievidenskab
Formand for en række bedømmelsesudvalg i forbindelse med ansættelser på ph.d.-niveau, adjunkt- og lektorniveau
Formand for bedømmelsesudvalg i forbindelse med ph.d.-afhandlinger: Lasse Juel Larsen, Celia Simonsen og Andreas
Lenander Ægidius
Universitetspædagogikumvejleder for Vitus Vestergaard, Emanuela Marchetti og Maja Klausen

Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Universitetspædagogikum 2010-2011
Jeg har gennemført en række CUU-kurser gennem årene, eksempelvis "Brug wikier og blogs i din undervisning", "Brug af
cases" og "Adobe Connect, online undervisning.

Prizes
Nomineret til "Årets underviser" 2013: Det Humanistiske Fakultet
Grønning, Anette (Recipient), 2013

Universitetspædagogikum SDU 2011: Vinder af posterkonkurrence
Grønning, Anette (Recipient), 9. Jun 2011

