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•Erfaring med undervisning
Jeg har undervist på SDU siden 2009; først som ph.d.-kandidat, dernæst som videnskabelig assistent, adjunkt og lektor.
Min undervisning har primært ligget på medievidenskab inden for de såkaldte medieproduktionsfag/laboratoriefag.
Undervisningen har ofte handlet om interaktion, web og apps. Jeg har dog også haft en smule undervisning på
uddannelsen i interkulturel pædagogik inden for ”udtryksformer” - hvad vi på medievidenskab ofte ville kalde
”mediepædagogik”.
I min undervisning stræber jeg i høj grad efter at finde en fællesnævner, som de studerende kan relatere til. Dette har ofte
form af eksempler fra populærkulturen, men det involverer også tit kreative øvelser, hvor de studerende prøver teorien af i
praksis.
•Erfaring med vejledning
Jeg har siden 2010 vejledt i diverse projekter. De fleste projekter har været BA-projekter, men der har også været mange
specialer og projektorienterede forløb (praktik).
Jeg interesserer mig meget for vejledningspraksis, og i forbindelse med mit universitetspædagogikum lavede jeg
pædagogisk projekt med titlen ”vejledning til vejledning”. Her udviklede jeg en model for vejledning, som benytter
vejlederbrev og vejledermemo som redskaber til kvalitetssikring og forventningsafstemning. Ved den afsluttende
pædagogikum poster-session vandt projektet.
Udover den almindelige vejledning, har jeg i flere år stået for afholdelse af BA-seminarer og specialeworkshop for hele
den årgang, som skal til at skrive hhv. BA-projekt og speciale.

•Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Jeg har siden januar 2018 været studieleder og studienævnsformand for de medievidenskabelige uddannelser
(medievidenskab BA, KA, sidefag, manuskriptudvikling og computerspiludvidkling)
Jeg har i den kapacitet medvirket til først udviklingen og siden implementeringen af den nye BA-studieordning, som trådte
i kraft september 2018. Siden har jeg i samme kapacitet været meget involveret i udvikling af ny KA-studieordning med
start september 2019.
I samarbejde med en lille gruppe undervisere har jeg været involveret i udviklingen af en sommerskole, som forsøger af
forene temaer fra uddannelserne i computerspiludvikling og manuskriptudvikling. Sommerskolen afvikles i sommeren
2019 og handler om at skabe fortællinger i computerspilmediet.

•Erfaring med studieadministrative opgaver
Jeg har siden januar 2018 været studieleder og studienævnsformand for de medievidenskabelige uddannelser. I den
forbindelse har jeg haft ansvar for en del af den daglige administration, samt kvalitetsarbejdet, som bl.a. omfatter at
udarbejde uddannelsesberetning, afholde censormøder, afholde ekspertmøde m.m.
I 2019 etablerede vi under min ledelse et nyt aftagerpanel for de medievidenskabelige uddannelser, og i forlængelse af
dette iværksatte vi flere employabilitetsrettede tiltag.
•Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Jeg tog Universitetspædagogikum i 2014-2015, hvor jeg lavede pædagogisk projekt med titlen ”vejledning til vejledning”
samt et e-læringsprojekt om brug af online-forummer i peer-to-peer feedback.
Jeg deltager ind imellem i små workshops om universitetspædagogik, og jeg har et par gange deltaget med oplæg i
konferencen Teaching for Active Learning.

