Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Undervisningsaktiviteter:
Mit fokus er især på de kommunikationsfaglige felter: risiko- og krisekommunikation, mediesociologi, diskursteori og
poststrukturalisme samt teori og praksis inden for politisk kommunikation.
1. Kommunikation og Individ: Mediesociologi- og psykologi (BA)
2. Organisationskommunikation og medier: Risiko- og krisekommunikation (BA)
3. Kommunikation som professionel praksis: Diskurs & praksis (MA)
4. Studiefag: Etik, magt og medier (MA)
5. Studiefag: Politisk kommunikation og offentlighed (MA)
6. Kommunikation som intervention: Medialisering (MA)
7. Studiefag: Politisk kommunikation og intervention (MA)
8. Studiefag: Forskningsmetodologi (MA)
9. Specialeseminar (MA)
Vejledning:
Jeg vejldeder primært på: 4. semester, 6. semester, 7. semester, 8. semester og 10. semester.
Vejledte specialer:
1. Orkestrering af diskurser: En kritisk diskursanalyse af sagen om nedlæggelsen af DR Underholdningsorkestret (2015)
2. Når mediestormen raser: Et speciale om politisk krisekommunikation (2015)
3. Politisk kommunikation på Twitter: Digital valgkamp 20154. Krise i en verden af sprog (2014)
5. De kriminelle masterminds: En analyse af mediernes italesættelse af en fødevaresag (2014)
6. Frit Valg: Et casestudie af kommunikation og styring i forbindelse med skolevalg
7. Du er hvad du har adgang til: En analyse af forbrugeridentitet og fællesskaber i collaborative consumption (2014)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Studiekoordinering og administration:
Ankerlærer og koordinator for 10. semester for Kommunikation på AAU Kbh.
Fagkoordinator for fagene:
1. Politisk kommunikation og offentlighed
2. Politisk kommunikation og intervention
3. Forskningsmetodologi
4. Specialeseminar

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Kurser og formel kvalifikation i undervisningspædagogik:
1. Adjunktpædagogikum AAU (2013-2014)
2. Teaching in Universities: University of Essex (2003)
3. Undervisningsworkshops. University of Essex (2003-2005)
4. Kursus i undervisningsteknik og -pædagogik: University College Cork (2000)

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Jeg blev i 2003 tildelt An Apple for the Teacher Award for inspirerende undervisning baseret på studenternomineringer.

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Skriv dit svar her...

8. Andet.
Skriv dit svar her...

