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Faglig profil 
Jeg er uddannet Cand. Polyt i Lærings- og Opleveselsesteknologi, en linje som har fokuseret på 
brugen af moderne teknologi i brugercentrerede design, til innovative, lærerige eller nyttige 
formål. Disse teknologier har involveret hjemmesider, databaser, spil, robotter og apps, hvoraf 
brugerdesign og programmering har været i fokus. Jeg har også en forrig uddannelse som 
Multimediedesigner, der bidrager med et godt fundament med kendskab til grafisk arbejde, 
redigering og animation. 
 

Uddannelse 
 
2015 – 2017 Kandidat i Lærings- og Oplevelsesteknologi 

 Faglig fokus: Programmering og udvikling, spil/websites/robotter/databaser 
 Speciale: Spil Achievements – Intrinsisk og Ekstrinsisk Motivation 

2012 – 2015 Bachelor i Lærings- og Oplevelsesteknologi 
 

2008 – 2010 Multimediedesigner AK 
 

2005 – 2008 Højere Teknisk Eksamen (HTX) 
  

Erhvervserfaring 
  
2016 – 2017 Syddansk Universitet (SDU), Odense 

Studenterunderviser – Assisterende underviser i HTML5 og Javascript 
 

2012 Søhusskolen, Odense 
Lærepraktikant – Undervisning af ældre klassetrin i Engelsk 
 

2011 Søhusskolen, Odense 
Lærepraktikant – Undervisning af forskellige klassetrin i Engelsk 
 

Sprog 
 
Dansk 
 
Engelsk 

Modersmål 
 
Flydende, både mundtligt og skriftligt 
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IT-Kompetencer 
 
Platforme 
 
Programmer 
 
Programmering 
 

Windows XP/Vista/7/8/10 
  
Adobe Series, Android Studio, GameMaker Studio, Unity3D, Microsoft Office  
 
C#, CSS, HTML, Java, Javascript, jQuery, node.js, MongoDB, PHP, SQL, XML 

Erhvervskompetencer 
 

 Studenterunderviser for nyere semester- klasser i HTML5 og JavaScript 
 

Personlige kvalifikationer 
 
Jeg ser mig selv som en pålidelig og engageret person, som er glad for at være til nytte og have 
styr på tingene. I arbejdsmiljøet forsøger jeg ofte at leve op til andres forventninger og hjælpe 
til, hvor der er brug for mig, og jeg er ikke bange for at udfordre mig selv med nye problemer 
og få blod på tanden. Selv håber jeg at opnå ny viden og mulighed for at bruge mine interesser 
konstruktivt, og jeg er indstillet på at medbringe en positiv mine og stabil arbejdsindsats. 

 

Fritidsinteresser 
 
Min fritid bruges typisk på computerspil og typisk min egen stil af programmering både af 
tilføjelser og modifikationer til disse, hvis muligt. Diverse nørdede projekter er for tiden brugt på 
løst programmering til selvlæring af nye kodesprog, hvilket p.t. er Ruby og C++. 

 

Yderligere information 
 
I perioden mellem min uddannelse som Multimediedesigner og Bachelor i Lærings- og 
Oplevelsesteknologi, har jeg forsøgt mig med en uddannelse som folkeskolelærer med fokus på 
Engelsk. Efter 2 år valgte jeg at gå over til at studere Lærings- og Oplevelsesteknologi, da det at 
lave undervisningsmateriale var min prioriterede evne frem for klasseundervisning. 


