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Kære DUN-medlemmer 

 

Jeg er Lektor i voksenuddannelse ved Aalborg Universitet og leder af Learning Lab AAUs enhed for 

pædagogisk kompetenceudvikling. Jeg stiller op til DUNs bestyrelse for derved at bidrage til DUNs 

vigtige arbejde med at fremme et fokus på universitetspædagogik og tilbud om pædagogisk 

kompetenceudvikling af hele undervisergruppen på de danske universiteter.  Endvidere vil jeg 

gerne arbejde for et udvidet forskningssamarbejde på tværs af universiteterne med fokus på 

universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nikolaj Stegeager 
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Martin Niss 

Institut for Naturvidenskab og Miljø 

Roskilde Universitet 

 

 

 

 

 

 

Kære DUN-medlemmer 

 

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

Universitetspædagogisk Netværk. 

 

Jeg er lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet, hvor jeg bla. forsker i 

fysikkens didaktik. Her har jeg i godt 15 år undervist og vejledt naturvidenskabsstuderende og især 

fysikstuderende. Dertil kommer at jeg har været studieleder på RUCs fysikuddannelsen i perioden 

2014-2018.  

I dette virke som underviser og studieleder har jeg oplevet konstante og markante ændringer i 

universitetsundervisningens rammer og vilkår, som ikke mindst skyldes ændrede økonomiske og 

administrative vilkår, men også ændringer i studentermassen osv. Det er svært at forestille sig, at 

udviklingen ikke vil fortsætte i de kommende år. Min motivation for at stille op til DUNs bestyrelse 

er, at jeg gerne vil deltage i DUNs fortsatte arbejde med identifikation og håndtering af de 

universitetspædagogiske udfordringer, som disse ændringer giver anledning til. Jeg håber således, 

at jeg som medlem af DUNs bestyrelse kan være bidragyder til DUNs fortsatte udvikling, hvor jeg 

kan være med til at fokusere bestyrelsesarbejdet på pædagogisk og didaktisk praksis ved at trække 

på min praktikererfaring som underviser og studieleder. Dertil kommer, jeg mener, at jeg som 

fagdidaktisk forsker kan være bidragsyder til, at det universitetspædagogiske fagfelt kan udvikles 

og styrkes i DUNs regi. 

 

Jeg uddannet cand. Scient. i fysik og matematik (2001) og phd i fysikhistorie (2005). I er velkomne til 

at kontakte mig for yderligere oplysninger.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Niss 
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Kære DUN-medlemmer 

 

Jeg ønsker hermed at genopstille til en bestyrelsespost i DUN, alternativt som suppleant til 

bestyrelsen.  

 

Lidt om mig: Jeg har en sundhedsvidenskabelig baggrund (kiropraktor) og har sammenlagt 

efterhånden 18 års erfaring som universitetsunderviser, og før det 7 års erfaring som 

praktiserende kiropraktor i privat praksis. Jeg har en mastergrad og en phd i medicinsk pædagogik 

og jeg er lektor på SDU-Universitetspædagogik. Før det var jeg på Center for 

Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) på AU i 5 år. Mit daglige arbejde involverer derfor 

både undervisning, udvikling og forskning i universitetspædagogik. Jeg har særligt interesse for og 

mange års praktisk erfaring med curriculum udvikling generelt, herunder udvikling af kurser samt 

af prøver (f.eks. optagelsesprøver) og eksamener. Derudover har jeg solid erfaring med 

studienævnsarbejde og forskellige internationale akkrediteringsopgaver. Pt. har jeg deltaget i DUN 

SIGs om: eksamen, førsteårs-pædagogik og laboratorie-undervisning/færdighedstræning. 

Forskningsmæssigt har jeg bl.a. beskæftiget mig med prøve/test validering og studie-

frafald/gennemførelse. Jeg har – måske som følge af min professionsrettede baggrund og min vej 

ind i universitetspædagogikken – en forholdsvis pragmatisk tilgang til feltet. Jeg har pt. siddet i 

DUNs bestyrelse som ’menigt’ medlem siden 2017. 

 

Hvad ønsker jeg at bidrage med? Jeg ønsker at bidrage med aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet 

generelt, og forhåbentligt til diversiteten i DUNs bestyrelse. Derudover vil jeg gerne fortsat være 

med til at fremme den universitetspædagogiske forskning i Danmark via posten som medredaktør 

i DUT som bestyrelsens repræsentant i den kommende periode også. 

 

Jeg håber at ovenstående kunne være af interesse for DUNs medlemmer, og jeg ser frem til 

resultaterne af afstemningen på DUNs generalforsamling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lotte Dyhrberg O'Neill 
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Kære DUN-medlemmer 

 

Jeg ønsker hermed at genopstille til bestyrelsen i Dansk Universitetspædagogisk Netværk. Jeg har 

siddet i bestyrelsen siden jeg blev valgt ind for to år siden. Jeg brænder (stadig) for området 

politisk, forskningsmæssigt og praktisk, og jeg har været meget glad for at være en del af 

bestyrelsen.  

 

Bestyrelsesarbejdet har været kendetegnet af gode diskussioner, humor, entusiasme og en stor 

vilje til at tale den gode universitetsundervisnings sag. Selvom DUNs bestyrelse ikke har mandat til 

at mene noget på vegne af det samlede universitetspædagogiske felt, har DUN alligevel været 

tilstede og synlige i de politiske diskussioner og sørget for at synspunkter til fordel for den gode 

undervisning er blevet hørt. I den forgangne periode har DUN markeret sig positivt i 

diskussionerne om uddannelseskvalitet, meritering og kompetenceudvikling af undervisere på de 

danske universiteter i møder med bl.a. med UFM. Det er en spændende rolle at indtage som 

netværk, og det håber jeg at DUN fortsat vil dyrke og give opbakning til at bestyrelsen afsøger. 

 

Mens jeg har siddet i bestyrelsen har DUN søgt om og sagt ja tak til at have værtskabet for ICED 

konferencen i 2024. Konferencen skal afholdes i Aarhus, og jeg vil gerne bidrage til organiseringen 

af dette store projekt.  

 

Til daglig er jeg adjunkt på Center for Undervisning og Læring på Aarhus School of Business and 

Social Sciences (AU). Jeg underviser på kurser for studenterinstruktorer og ph.d.-studerende og 

afholder bl.a. workshops om aktiverende undervisning. Mit forskningsfelt vedrører særligt 

fagdiscipliners betydning for underviseres pædagogiske rationaler. Men jeg har også forsket inden 

for studiemiljø, studerendes trivsel, frafald, stress og studieintensitet.  

 

Jeg har stor lyst til at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anna Bager-Elsborg 
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Kære DUN-medlemmer 

 

Jeg melder hermed mit kandidatur til en bestyrelsespost i DUN. Jeg er universitetspædagogisk 

konsulent på SDU Universitetspædagogik, hvor jeg bidrager til kompetenceudvikling af SDUs 

undervisere ligesom jeg har fokus på studerendes gennemførsel. Nøgleord for mit daglige arbejde 

(og forskning) er motivation, tilhørsforhold, ’early warnings’ og studenterundervisere. Jeg har 

arbejdet med universitetspædagogisk udviklingsarbejde i både forskning og praksis gennem de 

sidste syv år og har her været involveret i spændende projekter rettet mod både undervisning og 

studiemiljø. Jeg er aktiv deltager i DUNs SIG om Førsteårspædagogik og ser her, hvordan vi på tværs 

af både fakulteter og universiteter kæmper med mange af de samme udfordringer og kan drage 

nytte af hinandens erfaringer og netværk.  

 

Jeg ønsker at fortsætte i DUN-bestyrelsen, hvor jeg bl.a. har været ansvarlig for forskningssiden på 

DUN-net.dk. Jeg har været kasserer siden 2017 og fortsætter gerne denne rolle.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nadia Dyrberg Egemose 
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Ulla Bergen 

E-læringskonsulent 

Teaching & Learning 

Copenhagen Business School 

Mobil: 2033 7021  
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Kære DUN-medlemmer 

 

Jeg stiller hermed op som medlem/suppleant i bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk 

Netværk. 

 

I mit arbejde som e-læringskonsulent på CBS er jeg optaget af den digitalisering af undervisningen, 

der har fået momentum inden for de seneste år. 

Det er en udvikling, der rejser mange væsentlige spørgsmål, heriblandt pædagogiske, som det er 

væsentligt at drøfte på tværs af universiteterne.  

Som e-læringskonsulent har jeg især fokus på at understøtte undervisere i at udvikle blended 

learning og fully online kurser. Det sker igennem forskellige typer samarbejder, der spænder fra 

konkret ad hoc sparring til mere komplekse strategiske initiativer, der løber over flere år. Mine 

opgaver omfatter især teknologisk og pædagogisk sparring, herunder udvikling af supporterende 

materiale, videndeling og inspiration, men de kan handle om at drive en proces. 

 

De sidste to år har jeg været aktiv i DUEL, hvor e-læringskonsulenter med flere deler erfaringer, 

udfordringer og best practice især på området teknologi og pædagogik. 

 

Jeg er uddannet cand.mag. fra KU med historie som hovedfag og har arbejdet inden for det digitale 

felt siden midten af 1990erne.  

 

I mange år har jeg været privat ansat og udviklet online medarbejderkurser for internationale 

virksomheder. 

 

I er velkommen til at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Bergen 
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