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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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Københavns Universitet 

cjj@samf.ku.dk  

 

 

 

 

 

Genopstilling 

 

Jeg stiller mig til rådighed for DUNs bestyrelse for endnu en 2-årig periode. Jeg ønsker at stille op til 

bestyrelsen igen, da jeg fortsat ønsker at bidrage til at universitetspædagogikken i Danmark skal 

stå stærkt og være rammesættende for udvikling og læring. 

 

Jeg har gennem de sidste år forsøgt at arbejde gennem DUN for netop at nå disse mål. Jeg har som 

bestyrelsesmedlem arbejdet med DUNs Special Interest Groups og med vores nationale 

konferencer DUNK og vores internationale konferencetilbud; ICED22. Ved begge konferencer og i 

SIG arbejdet har jeg lagt engagement i både planlægning og eksekvering til gavn for de mange 

deltagere, som aktiviteterne berører. 

At være en del af DUNs bestyrelse er for mig en platform for udvikling af både egne kompetencer 

som af universitetspædagogikken som fagfelt. Jeg glædes hver eneste gang over, at bestyrelsen 

kan bidrage til, at nye fagfællesskaber opstår og blomster, og jeg er stolt over at være med til at 

gøde disse. Jeg ønsker brændende at være en del af DUNs bestyrelse for at kunne fortsætte dette 

arbejde. 

 

Jeg er til dagligt pædagogisk konsulent på SAMF, KU og arbejder med Academic Development, hvor 

både ledelse, undervisere, studerende og kollegaer er en del af mit daglige udviklingsarbejde. Jeg 

mener blandt derfor, at jeg kan tilføre DUNs bestyrelse en vinkel og en faglighed, der er praktisk 

orienteret, men forankret i forskningen. Derudover kan jeg tilbyde bestyrelsen at tage godt fat, 

bibringe nye ideer og arbejde for fællesskabet i højt humør. 

 

Dbh. 

Christina Juul Jensen 
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Opstilling 

 

Mit navn er Pernille Rattleff, og jeg stiller mig hermed til rådighed for valg til DUN’s bestyrelse for 

den kommende 2-årige periode.  

 

I mit virke som universitetspædagogisk konsulent oplever jeg, at mange universitets-undervisere 

finder det krævende at sætte den studerende i centrum for undervisnings-aktiviteter, og at megen 

universitetsundervisning fortsat er (meget) traditionel. Til tider har jeg mødt endog udtalt 

modstand mod at udvikle undervisningen.  

Derfor er netværk som DUN vigtige, og dette vigtige netværksarbejde vil jeg – og DTU – gerne være 

en del af. Det er afgørende at skabe fælles rum til udveksling og diskussion af erfaringer og ideer.  

 

Universitetsundervisning har længe været under pres af en række reformer og tiltag. Men 

undervisning og universitetsuddannelse er vigtig, og derfor er det nødvendigt, at alle vi, der 

arbejder i dette spændende og udfordrende felt, kan mødes og blive inspireret af hinanden –på 

tværs af institutioner og på tværs af landet.  

 

På denne baggrund håber jeg at blive valgt til DUN’s bestyrelse.  

 

 

Kort om mig:  

Siden 1997 har jeg forsket i universitetsstuderendes læring, og siden 2011 har jeg undervist og 

vejledt undervisere i didaktik og pædagogik på Københavns Universitet og gennem de senest tre år 

på DTU. På DPU har jeg været studieleder for 7 didaktiske kandidat-uddannelser, og i 2009 modtog 

jeg Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Universitets-pædagogiske Pris ”[…] som påskønnelse af 

fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet.”  

 

Teoretisk er jeg stærkt inspireret af den tyske sociolog og systemteoretiker, Niklas Luhmann (1927-

1998), og forskningsmæssigt er jeg optaget af, hvordan vi som undervisere kan stilladsere og 

styrke universitetsstuderendes læring. 
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Opstilling 

 

Kære DUN-medlemmer  

 

Jeg stiller gerne op som medlem til bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk Netværk.  

Jeg er teamleder for Center for Digitalt Understøttet Læring der er en del af Aalborg Universitets 

Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL). Jeg er særligt optaget af de transformationer og 

organisationsforandringer, der lige nu sker på uddannelsesområdet. Det betyder blandt andet, at 

jeg er optaget af hvad fx læringsteknologierne kan bidrage med i forhold til udviklingen af 

uddannelserne og undervisernes undervisningspraksis. 

 

Jeg håber at kunne bidrage til bestyrelsesarbejde i DUN med mange ting, men særligt kan 

fremhæves: 

 

• Jeg er en ideskaber der gerne sætter nye ting i gang og får skabt netværk og fælles 

opmærksomhed på aktiviteter og udfordringer der er relevant for DUN. Jeg er altid 

orienteret i forhold til netværk og hvad vi sammen kan på tværs af institutionerne. 

• Jeg er optaget af sammenhæng og synergien mellem forskningen og det operationelle i 

forhold til udviklingen af uddannelse og undervisningspraksis. 

• Jeg kommer med et organisatorisk blik i forhold til transformationen af digitaliseringen af 

undervisningen og implementeringen af læringsteknologier. 

 

I er velkommen til at kontakte mig både på mail eller LinkedIn  

 

Venlig hilsen  

 

Merethe Hollen 
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