
En fagperson får ordet: 
Interview med Tine Lynfort Jensen 
Kort faglig baggrund: 
Tine Lynfort Jensen har en tre-faglig uddannelse som cand.mag. med filosofi, 
virksomhedskommunikation og kultur & formidling. 

Som ph.d.-stipendiat arbejdede hun med humanister og innovation ved at følge humanistiske 
studerende på SDU og på RUC i deres innovative team-processer. 

Tine har været ansat på ISK i 11 år og undervist på uddannelserne på International 
Virksomhedskommunikation, først bredt inden for kommunikation og organisationsfag, og de 
sidste 7-8 år alene med deres innovationshold på BA- og KA- niveau. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu? [juni 2017]
Undervisningsmæssigt er jeg involveret i et tværfakultært innovationsvalgfag, DEMOLA, hvor jeg 
er humanioras kontaktperson og vejleder for de humanistiske studerende, der tager valgfaget.

Desuden har jeg et tilvalgshold med innovation, hvor de studerende i teams arbejder med at 
udvikle og realisere deres egne ideer. 

Forskningsmæssigt fokuserer jeg i øjeblikket på den del af en innovativ læreproces, der handler 
om kompetencebevidsthed og forbindelsen til dannelseselementet hos studerende. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
At det er vigtigt at få sat dannelse og kompetencer på dagsordenen igen politisk og teoretisk, da 
mange studerende på humaniora går igennem et helt uddannelsesforløb uden at finde ’sig selv’ og 
deres egen gnist og selvbevidsthed i det.

Så jeg arbejder med at indsamle data, der kan belyse de studerendes dannelsesprocesserne i et 
uddannelsesforløb. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Når jeg inspirerer en studerende til at tage selvstændige valg og brænde for sin egen uddannelse, 
og at vedkommende kan se foran sig, hvad han eller hun får som faglig identitet.

Når jeg skaber synergi mellem undervisning og forskning og oplever, at min forskning kan bruges 
til noget. Og at nogen vil publicere mit arbejde. 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Administrative opgaver og mig selv

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
At få sat kompetencer og dannelse på dagsordenen internt på SDU og eksternt i
forskningsfeltet/uddannelsesforskning.

For mere information om Tine Lynfort Jensen, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/lynfort. 

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/lynfort

