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Lars Ulriksen 
Professor 
Institut for Naturfagenes Didaktik 
Københavns Universitet 
 
 
 
 
 
Genopstilling 
 
Jeg er professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) ved Københavns Universitet. Jeg har 
beskæftiget mig med universitetspædagogisk forskning og udvikling siden 1997 og har siden 1999 
undervist på adjunktkurser og andre universitetspædagogiske kompetenceudviklingstilbud ved 
RUC, DPU, KVL og KU. Jeg er også leder af forskergruppen i Universitetspædagogik ved IND.  
 
Siden 2015 har jeg være medlem af DUN’s bestyrelse og har også været formand i den periode.  
Jeg stiller op til bestyrelsen for at få mulighed for at fortsætte det arbejde, jeg har udført indtil nu. 
Jeg har især to punkter, jeg lægger vægt på. 
 
Det første er at sikre, at DUN bidrager til at skabe et sted, hvor dem, der forsker i 
universitetspædagogisk relevante spørgsmål, dem der arbejder med udvikling af undervisning og 
underviserkompetencer, og dem der underviser på uddannelserne, har mulighed for at mødes. 
Nogle af DUN’s medlemmer gør alle tre ting, men det centrale for mig er, at forskning, udvikling og 
praksis sættes i forbindelse med hinanden til fælles glæde og udfordring.  
 
Det andet er at DUN og DUN’s bestyrelse skal være den universitetspædagogiske stemme i den 
politiske debat. DUN og bestyrelsen skal søge at kvalificere den politiske diskussion og 
beslutningstagning ved at bidrage med den viden, erfaring og ekspertise, som findes inden for det 
universitetspædagogiske felt. Det har vi i bestyrelsen bl.a. gjort ved at have kontakt med 
ministeriets embedsværk for direkte med dem at drøfte mulige udviklinger inden for området. Jeg 
vil arbejde for at fortsætte denne form for aktiviteter. 
Jeg håber, medlemmerne vil give mig mulighed for at arbejde videre med disse to spor i 
bestyrelsen. 
 
Mvh.  
Lars Ulriksen 
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Mette Krogh Christensen 
Lektor, Ph.d. 
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health 
Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
Genopstilling 
 
Jeg tilbyder hermed mit kandidatur som medlem i bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk 
Netværk.  
 
I øjeblikket er jeg medlem af DUN’s bestyrelse, fungerer som næstformand og er tovholder for 
DUNK (Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference).  
 
Som universitetspædagogisk forsker, underviser og udvikler er jeg optaget af, hvorfor det er så 
svært præcist at beskrive, forstå og ikke mindst anerkende underviserens betydning for god 
undervisning på videregående uddannelser. Derfor er min motivation og interesse som medlem af 
DUN og af DUN’s bestyrelse at skabe et forum, hvor universitetspædagogiske undervisere, 
udviklere og forskere på tværs af universiteterne i Danmark har mulighed for at dele viden, 
erfaringer og synspunkter i forhold til, hvordan universiteterne bliver bedre til at anerkende god 
undervisning og dygtige underviseres arbejde og i forlængelse heraf: anerkende nødvendigheden 
af kontinuerlig og kvalitetsbetonet kompetenceudvikling af universitetsundervisere.  
 
I mit arbejde som lektor på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser ved Health, Aarhus 
Universitet, bidrager jeg til kompetenceudviklingen af universitetsundervisere ved at undervise i 
bl.a. vejledning og feedback, og ved at være sparringspartner og rådgiver for undervisere på 
Health, AU. Derudover bedriver jeg sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning med særligt 
fokus på samspillet mellem individuel læring og omverdensstrukturer i sundhedsvidenskabelige 
uddannelser. 
 
Jeg er uddannet cand.scient i idræt (1995) og ph.d. i idrætspædagogik (2001). I er velkommen til at 
kontakte mig for yderligere oplysninger. 
 
Mvh.  
Mette Krogh Christensen 
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Christina Juul Jensen 
Senior educational advisor 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Københavns Universitet 
 
 
 
 
 
Genopstilling 
 
Jeg, Christina Juul Jensen, stiller mig til rådighed for genvalg til DUNs bestyrelse for den næste 2-
årige periode. 
 
Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen igen, da jeg anser arbejdet i DUNs bestyrelse og i DUNs regi 
som essentielt for det universitetspædagogiske virke og for udvikling af feltet. 
I disse tider ændrer landskabet sig omkring universitetspædagogikken – gamle enheder 
nedlægges, nye enheder opstår og andre reorganiseres. Disse ændringer betyder noget for alle 
der arbejder med universitetspædagogik, hvorfor det er vigtigt at have et fælles samlingspunkt, der 
er uafhængigt af den lokale arbejdssituation. Jeg vil gerne være med til at skabe dette fælles rum 
for den fremtidige fælles udvikling af universitetspædagogik. Jeg mener, at jeg bidrager hertil med 
mine særlige interesser i SIG-arbejdet samt planlægningen af både den nationale DUN-konference 
og den internationale ICED-konference.  
Ligeledes ønsker jeg, at mit daglige arbejde som konsulent på SAMF, KU er konsulentens stemme i 
bestyrelsen, hvor jeg mener, at jeg bidrager med mange erfaringer og perspektiver. 
 
Jeg ønsker mig brændende at forblive en del af DUNS bestyrelse for få lov til at være med til at 
gøre en forskel. 
 
Dbh. 
Christina Juul Jensen 
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