
En fagperson får ordet: Interview med 
Jesper Tinggaard Svendsen  

Kort faglig baggrund: 
Jeg er cand.mag. i dansk og historie. I 2011 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling med titlen 
Medieforestillinger: En historisk, diskursteoretisk og –analytisk undersøgelse af pædagogiske 
tekster i og omkring mediedimensionen i gymnasiets danskfag i perioden 1970-2010 ved ISK. Jeg 
blev ansat som lektor i 2015.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [december]?
Her og nu arbejder jeg på tre forskellige projekter. I forskningsgruppen Skriftsproglighed på 
Universitetet (SpUni), der er udsprunget af et tværfakultært samarbejde mellem forskere fra ISK 
og forskere ved Center for Journalistik, arbejder vi her og nu på en artikel om henvisningsformer i 
nystartede universitetsstuderendes akademiske opgaver.

Det andet projekt har fokus på læremidler. Jeg arbejder her med at kortlægge en særlig 
problemtype i digitale læremidler og i forlængelse heraf med at konstruere et begrebsmæssigt 
apparat, der kan danne grundlag for at analysere netop denne problemtype. Dette arbejde kræver 
således, at jeg indhenter og kategoriserer læremidler, og at jeg fordyber mig i og skaber syntese 
mellem en række teorier, der ikke tidligere er blevet koblet med hinanden. Det er både meget 
spændende og meget tidskrævende. 

Endelig arbejder jeg her og nu på et oplæg til en konference, der finder sted i januar måned. 
Konferencens tema er Education for Change, og jeg skal her præsentere en undersøgelse af 
universitetshjemmesider, hvor jeg bl.a. har fokus på brugen af nye medie- og genreformater i 
henvendelsen til potentielle nye studerende. Jeg er endvidere ved at lave de sidste ændringer i en 
artikel om samme emne, og den skal sendes retur til reviewere inden for de næste par uger. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Der er mange overvejelser i forbindelse med ovenstående projekter. Hvad læremiddelanalyserne 
angår, er det ganske interessant at undersøge, hvilken indflydelse nye medieformer har på den 
pædagogiske diskurs. Der er – i hvert fald ofte – ikke blot tale om simpel remediering af tidligere 
analoge formater til digitale formater, men også om grundlæggende forandringer i forståelsen af, 
hvad viden er, hvordan man tilgår og opnår den, hvad en elev er (og bør være) m.v.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Ifølge mine normer kan man tale om arbejdsmæssig succes, når man på en og samme tid kan leve 
op til de mere eller mindre eksplicitte krav til publicering af artikler, være en god kollega, en 
ansvarlig underviser og nærværende over for familie og venner. 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
I perioder kan døgnet have for få timer. Det er et væsentligt problem, som man burde gøre noget
ved en dag.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Mine overordnede såvel kort- som langsigtede mål er at fordybe mig yderligere i ovennævnte
forskningsområder…

For mere information om Jesper, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/jesper-tinggaard-svendsen(c16478a8-1de1-41d5-
8946-331ab7b4f7b6).html. For mere information om forskningsgruppen Skriftsproglighed på 
Universitetet (SpUni), se hjemmesiden: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/skriftsproglighe
d_paa_uni 
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