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Nikolaj Stegeager 

Institut for Læring og Filosofi 

Aalborg Universitet 

 

 

 

 

Kære DUN-medlemmer  

 

Jeg er Lektor i Organisatorisk læring og voksenuddannelse ved Aalborg Universitet og leder af 

Learning Lab, AAUs enhed for pædagogisk kompetenceudvikling. Jeg har gennem de sidste to år 

siddet i DUNs bestyrelse og haft stor fornøjelse ved at bidrage til bestyrelsens arbejde med at 

fremme et fokus på universitetspædagogik og tilbud om pædagogisk kompetenceudvikling af hele 

undervisergruppen på de danske universiteter.  Blandt andet deltager jeg i planlægningen af den 

kommende DUN konference, ligesom jeg også er aktivt involveret i næste års store internationale 

ICED konference i Aarhus. Som DUN bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at styrke samarbejdet 

på tværs af de danske universiteter med fokus på universitetspædagogik og pædagogisk 

kompetenceudvikling.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nikolaj Stegeager 
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Martin Niss 

Lektor i fysik og Studieleder på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse 

Roskilde Universitet 

 

 

 

 

 

Kære DUN-medlemmer  

 

Jeg stiller mig til rådighed for genvalg til DUNs bestyrelse for den næste to-årige periode.   

Jeg er lektor i fysik og studieleder på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC, så jeg 

har underviserens blik på og interesse for universitetspædagogik. I mit daglige virke ser jeg en 

række universitetspædagogiske udfordringer, så jeg er glad for DUNs eksistens og arbejde, som jeg 

anser for essentielt for det universitetspædagogiske virke i Danmark og for udvikling af feltet. 

Derfor vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til DUNs bestyrelse og stiller mig således til rådighed 

for en anden periode som bestyrelsesmedlem. Her ser jeg frem til at fortsætte det generelle 

bestyrelsesarbejde som underviserens stemme og særligt arbejdet med den internationale ICED 

2022 konference i Aarhus i DUN-regi. 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Niss 
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Kasper Bergstrøm 

E-læringskonsulent

IT Learning Center, SCIENCE

Københavns Universitet

Kære DUN-medlemmer  

Jeg ønsker at genopstille til DUN bestyrelsen. 

Jeg har været tilknyttet bestyrelsen i 2-3 år. I den periode har jeg været engageret i 

(gen)oprettelsen af en SIG: ”NUP - Netværk for Universitetspædagogikum” og har været 

koordinater for DUEL: Danske Universiteters E-Læringsnetværk. Jeg har været medarrangør for det 

online og hybride program på DUNK 2020 og for den kommende ICED 2022. Hjulpet med 

opdatering af DUN’s hjemmeside og ajourføring af vores tilstedeværelse på sociale medier. 

Desuden har jeg arbejdet hårdt for at promovere universitetspædagogik gennem flere forskellige 

faglige fora og i forskellige formidlingsprojekter.  

Jeg er en e-læringskonsulent, der godt kan lide at sætte gang i ting og få skabt noget 

opmærksomhed på de vigtige diskussioner og udfordringer, som vi kæmper med på 

universiteterne. Derfor vil jeg gerne forsætte mit engagement i DUN’s bestyrelsen. 

Kasper Bergstrøm 
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Genopstilling

Søren Smedegaard Bengtsen 

Lektor, Ph.d. 

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 

Aarhus Universitet 

Kære DUN-medlemmer 

Jeg vil gerne stille op til DUNs bestyrelse, så jeg kan lære mere om og bidrage til, DUNs 

bestyrelsesarbejde. Jeg er især optaget af at bidrage til (1) at styrke den nationale 

sammenhængskraft inden for det universitetspædagogiske miljø i Danmark, (2) at styrke DUNs 

forbindelser til nordiske og internationale netværk inden for universitetspædagogik, samt (3) at 

udvikle DUNs publikations-portefølje, så den også inkluderer monografier og redigerede bøger (på 

danske og udenlandske forlag). Jeg motiverer min opstilling i det følgende, og jeg har vedlagt et 

kort CV som bilag. 

Yderligere oplysninger om min egen forskning, undervisning, og udviklingsarbejde inden for det 

universitetspædagogiske felt kan findes her: 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-

b324-4949-9e60-e94234e636ff).html   

Forskning, undervisning, udviklingsarbejde og ledelse 

Jeg er ansat som lektor (siden 2016) inden for det universitetspædagogiske felt med særligt fokus 

på faglig vejledning og mentorordning på de videregående uddannelser på Center for 

Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Jeg har gennem de sidste 12 år 

undervist, og udført udviklingsarbejde, inden for det universitetspædagogiske felt, samt været med 

til, gennem min egen forskning, at definere betydningen af universitetspædagogik og 

universitetspædagogiske undervisnings- og læringspraksisser i Danmark og internationalt. Jeg har 

undervist og vejledt på alle niveauer, været fagansvarlig, fagkoordinator og modulansvarlig på 

kandidatuddannelser, ph.d.-kurser, kurser for ph.d.-vejledere, samt adjunktpædagogikum 

(arkitektskolerne, samt AU). Jeg har gennem de sidste fire år været viceleder af forskningscenteret 

Centre for Higher Education Futures (CHEF, AU), der forsker i forholdet mellem policy og praksis på 

de videregående uddannelser, samt diskuterer universiteternes rolle og formål i en 

samfundsmæssig kontekst i dag. 

Forbindelse til universitetspædagogiske netværk 

Jeg er stifter og koordinator af de to DUN SIGs ’Faglig vejledning og mentoring på de videregående 

uddannelser’ og ’Higher Education Policy and Practice’ (sidstnævnte med Susan Wright og Lise 

Degn). Jeg er medstifter af, og siddende formand for, den internationale akademiske forening 

Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES), siden 2017. Foreningen har afholdt 

tre årlige konferencer (Aarhus 2017, London 2018, og Leuven 2019 – Uppsala er planlagt til 2020, 

og Gdansk til 2021), hvor jeg var hovedarrangør af 2017-konferencen, samt medarrangør af 2018-

konferencen. 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-9e60-e94234e636ff).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-9e60-e94234e636ff).html
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Foreningen har tilknyttet tidsskriftet Philosophy and Theory in Higher Education, der udgives af 

Peter Lang. Link til hjemmeside: https://pathes.org  

Jeg har i flere år været medlem af Society for Research into Higher Education (SRHE), samt 

European Association for Research into Learning and Instruction (EARLI), sidstnævnte hvor jeg er 

aktiv i deres SIG-24: Researcher education and careers, og var medarrangør af SIG-konferencen på 

KU i 2018 (med Sofie Kobayashi). 

Redaktionelt arbejde 

Jeg er medredaktør af Springers bogserie ’Debating Higher Education – Philosophical Perspectives’ 

(sammen med Ronald Barnett og Amanda Fulford), og jeg er medlem af redaktionen af det britiske 

tidskrift Higher Education Quarterly, samt det amerikanske tidsskrift Philosophy and Theory in 

Higher Education. Jeg har redigeret bøger udgivet på Aarhus Universitetsforlag og Springer, og jeg 

har redigeret to special issues i hhv. Danish Yearbook of Philosophy (med Asger Sørensen) og 

Philosophy and Theory in Higher Education (med Ronald Barnett). Jeg har yderligere en redigeret 

bog under kontrakt med Springer (sammen med Sarah Robinson, Wesley Shumar, og Amanda 

Fulford), samt et special issue i tidsskriftet Policy Futures in Education (med Rikke Toft Nørgård). 

Hvad jeg håber at kunne bidrage med til DUNs arbejde 

Til DUNs i forvejen kompetente og velrepræsenterede bestyrelse, håber jeg at kunne bidrage med 

især (men hjælper naturligvis gerne med til det generelle og brede arbejde!): 

a. National sammenhængskraft: At bidrage til at knytte DUN endnu tættere til de aktive

forsknings- og udviklingsmiljøer på landets universiteter, for at gøre DUN til en mere

nærværende og stærkere resurse for de universitetspædagogiske miljøer.

b. Internationalt samarbejde: At styrke DUNs internationale samarbejde med især nordiske og

(nord-)europæiske søsternetværk. Skabe grobund for fælles aktiviteter og møder

netværkene i mellem, samt vidensdeling og erfaringsudveksling.

c. Redaktionelt arbejde: At afsøge mulighederne for at etablere en DUN-forankret bogserie, til

supplering af DUT, hvor DUN-medlemmer opfordres til at indsende forslag til (redigerede)

bogudgivelser (fx via kontrakt med et universitetsforlag, eller Hans Reitzel, Dafolo,

Frydenlund, eller Samfundslitteratur?).

Mvh. 

Søren Smedegaard Bengtsen 

https://pathes.org/
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Tom Gregersen 

Specialkonsulent  

Center for Digitalt Understøttet Læring 

Aalborg Universitet 

 

 

 

 

Kære DUN-medlemmer  

 

Jeg stiller hermed op som medlem af bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk Netværk. I mit 

arbejde som digital læringskonsulent på Aalborg Universitet er jeg optaget af den digitale 

transformation af uddannelsesinstitutioner – ikke blot af undervisning som et isoleret felt, men af 

den måde, uddannelsesinstitutioner tænker og arbejder med digitalisering. Hvis undervisere skal 

lykkes med digitalisering i undervisningen, kræver det samarbejde, kommunikation, videndeling og 

indsigt på tværs af afdelinger og fagområder som eksempelvis GDPR, IT og copyright. Det er helt 

essentielt, at ledelser og direktioner ser holistisk på digitaliseringsopgaven, så undervisere får 

mulighed for at fokusere på det, de selv fortæller os, de gerne vil, nemlig de pædagogiske og 

didaktiske aspekter af undervisningen.  

Som digital læringskonsulent på Aalborg Universitet har jeg især fokus på at understøtte mine 

kolleger i større strategiske projekter, der skal gøre det lettere for undervisere at understøtte 

undervisningen digitalt. Det sker igennem forskellige typer af projekter som fx behovsafdækninger 

og implementering af nye læringsteknologier, udviklingsprojekter omkring GDPR og copyright-

problematikker og afdækninger af nuværende digitale løsninger og udfordringer. Jeg har været 

medlem af DUEL siden 2019, hvor vigtige problemstillinger, fremtidsperspektiver og meget andet i 

relation til teknologi og pædagogik udfoldes. I DUN-regi er specielt interesseret i DUT og det 

generelle bestyrelsesarbejde, som jeg gerne vil bidrage ind i. 

Jeg er uddannet cand.mag. i læring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet med fokus på 

de forandringsprocesser, der opstår, når man implementerer ny teknologi. Jeg har arbejdet inden 

for det digitale felt siden 2012 på forskellige uddannelsesinstitutioner i Midt- og Nordjylland. I dag 

er jeg digital læringskonsulent på Aalborg Universitet i Center for Digital Understøttet Læring, der 

blev etableret i starten af 2019.  

I er velkommen til at kontakte mig eller linke via LinkedIn.  

 

Med venlig hilsen 

 

Tom Gregersen 
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Rikke Toft Nørgård 

Lektor 

Danmarks Pædagogiske Universitet 

Aarhus Universitet 

 

 

 

Kære DUN-medlemmer  

 

Jeg tilbyder hermed mit kandidatur som medlem/suppleant af bestyrelsen for Dansk 

Universitetspædagogisk Netværk. 

 

Jeg er lektor i didaktisk design og teknologi inden for det universitetspædagogiske felt ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Aarhus Universitet. Jeg har beskæftiget mig med 

universitetspædagogisk forskning og udvikling siden 2013 og jeg har de sidste mange år fulgt 

DUNs arbejde, deltaget på DUNK og bidraget til DUT, men vil nu gerne bidrage mere aktivt og 

direkte til DUNs vigtige arbejde.  

 

Jeg håber at kunne bidrage til DUNs i kompetente og velrepræsenterede bestyrelse i det hele taget 

og hvor der er behov, men måske kan jeg i særdeleshed bidrage til: 

 

1. at styrke forbindelser mellem DUN og nationale samt internationale forsknings- og 

udviklingsfelter inden for online, hybrid og digital undervisning, uddannelse og 

universitetspædagogisk praksis  

 

2. at udvikle DUNs online aktiviteter og tilbud bl.a. gennem nye former for webinarer, online 

events og workshops samt forskellige digitale og hybride formater med henblik på at skabe 

stærkere sammenhængskraft, bredere formidling og større mulighed for deltagelse blandt 

DUNs medlemmer ud over allerede eksisterende aktiviteter 

 

3. at skabe relationer mellem DUNs kernefelter og nye eller alternative felter inden for det 

danske og nordiske universitetspædagogiske felt såsom makerspaces, it-didaktisk design, 

signaturpædagogik, hybrid undervisning, pædagogiske mønstre, legende videregående 

uddannelser mm. 

 

Jeg håber på at kunne bidrage til ovenstående ud fra mit mangeårige forsknings- og praksisarbejde 

med netop disse felter. Jeg er koordinator af DUN-SIG’en Pædagogisk praksis i IT-medieret læring, 

studiekoordinator for kandidatuddannelsen It-didaktisk design (AU), styregruppemedlem af Center 

for Higher Education Futures (CHEF, AU), medlem af Akademisk Råd (AU) og bestyrelsesmedlem af 

Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES). Derudover har jeg været Co-PI og 

WP-leader i en række større nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter 

indenfor det universitetspædagogiske felt – bl.a. ’STAK – Studerendes akademiske digitale 

kompetencer’, ’VASE – Value sensitive design in higher education’, ’IGNITE – Design thinking and 

making in the arts & sciences’, ’PLD - Playful Learning Experience – Enhancing adult education and 

learning environments with digital media’ og ’PUP - The Playful University Project’. Jeg har også 

stået for at udvikle og afholde internationale webinarrækker for bl.a. PaTHES, CHEF og PUP, samt 

udvikle online workshop- og deltagelsesaktiviteter for bl.a. STAK og VASE projekterne. Endelig har  
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jeg haft glæden af at give keynotes, udfolde udviklingsprojekter og skrive forskningsartikler inden 

for ovenstående felter. 

 

Yderligere oplysninger om min egen forskning, undervisning, og udviklingsarbejde inden for det 

universitetspædagogiske felt kan findes her: https://pure.au.dk/portal/da/persons/rikke-toft-

noergaard(7ea51688-948e-4f12-b171-c78e1a649b8c).html  

 

Jeg håber, medlemmerne vil give mig mulighed for at bidrage til bestyrelsens fine arbejde.  

 

De bedste hilsner 

Rikke Toft Nørgård 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/rikke-toft-noergaard(7ea51688-948e-4f12-b171-c78e1a649b8c).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/rikke-toft-noergaard(7ea51688-948e-4f12-b171-c78e1a649b8c).html

