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Plan for pædagogisk kompetenceudvikling på Institut for  

Kommunikation og Psykologi 

 

RAMMESÆTNING  

 
Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling skal sikre og styrke kvaliteten af studieaktiviteterne og de 
studerendes samlede læringsudbytte. Det kræver, at underviserne er såvel videnskabeligt som pædago-
gisk-didaktisk højt kvalificerede. 

I forlængelse af Aalborg Universitets overordnede kvalitetspolitik har Institut for Kommunikation og Psy-
kologi udarbejdet en lokal plan for pædagogisk kompetenceudvikling, som beskriver instituttets arbejde 
med pædagogisk kompetenceudvikling, og som bygger videre på instituttets hidtidige planer på området. 
Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dette dokument, er forankret i kvalitetsområde ”5. Forskningsbasering 
og pædagogiske kompetencer” i kvalitetssystemet. 
 

OVERORDNEDE PRINCIPPER 

 
Følgende principper er taget fra AAU’s overordnede principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceud-
vikling og giver retning til arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling på Institut for Kommunikation 
og Psykologi: 

1. Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling adresseres:  
a. På institutniveau gennem retning, rammer og indsatser  
b. På individuelt niveau i MUS-samtaler, hvor der for den enkelte underviser, aftales planer for 
pædagogisk -didaktisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte undervisers under-
visningsportfolio/CV. 
 

2. De pædagogiske-didaktiske kompetencer udvikles iht. uddannelses-/undervisningsopga-
ven med fokus på de studerendes læring og læringsudbytte.  
Alle undervisere skal deltage i pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling efter uddannelsernes 
behov. Den pædagogiske-didaktiske kompetenceudvikling har til formål at sikre og styrke kvalite-
ten af studieaktiviteterne og de studerendes samlede læringsudbytte. Den konkrete kompetence-
udvikling sker derfor ud fra uddannelsernes behov med sigte på styrkelse af undervisernes for-
udsætninger for at tilrettelægge, deltage i og følge op på studieaktiviteter, der fører til et højt læ-
ringsudbytte. 
 

https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#492297
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#492297
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-paedagogisk-kompetenceudvikling.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-paedagogisk-kompetenceudvikling.pdf
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3. PBL som ramme for kompetenceudviklingen  
Den pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med det faglige 
grundlag for PBL og den faglige udvikling inden for problembaseret læring og problemorienteret 
projektarbejde. Kompetenceudviklingen skal rette sig mod centrale elementer knyttet til rollen 
som underviser, vejleder og eksaminator. Alle undervisere skal have gennemført introduktions-
forløb til PBL. 
 

4. Undervisernes pædagogisk-didaktiske kompetencer meriteres og anerkendes  
Alle underviseres pædagogisk-didaktiske kompetencer anerkendes som en væsentlig forudsæt-
ning for de studerendes læringsudbytte. Som led heri vurderes og meriteres kompetencerne, in-
den for den nationale ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer. 

ANSVARSFORDELING 

 

Den løbende udvikling af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer sker i et samarbejde 

mellem institutlederne, studielederne, studienævnsforpersonerne og underviserne. Se i øvrigt ansvars-

fordelingen i AAU’s overordnede rammer, pkt. 3. For institut for Kommunikation og Psykologi gør det sig 

også gældende, at sektionsledere som følge af uddelegering af kompetencer også er del af samarbejdet 

om den løbende kompetenceudvikling. 

 

PLAN FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI 

 
I overensstemmelse med ovenstående principper udarbejdes og vedligeholdes en plan for kompetence-
udvikling, der beskriver instituttets procedure for undervisernes løbende udvikling af de pædagogiske/di-
daktiske kompetencer. 

1. Beskrivelse af hvordan der sker en løbende, systematisk vurdering af behovet for pæda-
gogisk-didaktisk kompetenceudvikling 
 

1.1 Ved nyansættelser 

Alle nyansatte (herunder også ansatte i ny kategori, fx ved overgang fra adjunkt til lektor eller 
lign.) deltager i forbindelse med deres ansættelse i en samtale, som introducerer dem for såvel 
AAU, instituttet, de respektive studienævn og sektioner. Derudover præsenteres nyansatte for 
de forventninger, der er til dem i den stillingskategori, de ansættes i. I forbindelse med ansættel-
sen eller umiddelbart derefter vurderes den enkeltes behov for pædagogisk-didaktisk kompeten-
ceudvikling. I samtalen deltager sektionsleder og medarbejder. Sektionsleder er ansvarlig for at 
samtalen afholdes. 

1.2 Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 

Der foregår en individuel vurdering af pædagogisk-didaktisk kompetenceudviklingsbehov for alle 
medarbejdere i forbindelse med den årlige MUS. Den enkelte sektionsleder er ansvarlig for vur-
deringen. 

1.3 I forbindelse med semesterevalueringer 

Hvert uddannelsesmodul evalueres i forbindelse med den obligatoriske, semestervise evalue-
ring. 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-paedagogisk-kompetenceudvikling.pdf
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Instituttets sektionsledere, studieleder og institutleder orienteres om evalueringerne, således at 
der er mulighed for at vurdere generelle og individuelle behov for pædagogisk-didaktisk kompe-
tenceudvikling, og således at ledergruppen også er orienteret, når de studerende evaluerer un-
dervisning/vejledning som særlig excellent. 

Administrativ områdeleder for studiesekretariatet er ansvarlig for at evalueringerne distribueres. 

1.4 Institutledelsens dialog med sektionsledere 

Sektionerne videreformidler systematisk ønsker om kompetenceudvikling til institutledelsen. Øn-
sker indhentes en-til-to gange årligt. Her vurderes hhv. individuelle og mere overordnede behov. 

2. Beskrivelse af hvordan der sker en løbende, systematisk vurdering af behovet for pæda-
gogisk-didaktisk kompetenceudvikling. 
 

2.1 Ved nyansættelser 

Alle nyansatte (herunder også ansatte i ny kategori, fx ved overgang fra adjunkt til lektor eller 
lign.) deltager i forbindelse med deres ansættelse i en samtale, som introducerer dem for såvel 
AAU, instituttet, de respektive studienævn og sektioner. Derudover præsenteres nyansatte for de 
forventninger, der er til dem i den stillingskategori, de ansættes i. I forbindelse med ansættelsen 
eller umiddelbart herefter træffes der aftale om universitetspædagogikum eller tilbud om PBL-
introduktion, og hvor det er relevant, træffes der aftale om anden pædagogisk kompetenceudvik-
ling. Hvis den nyansatte lektor eller professor ikke har gennemført et universitetspædagogikum, 
anbefales det, at denne deltager i et sådant. Langt de fleste lektorer og professorer har imidlertid 
gennemgået pædagogisk efteruddannelse og anbefales alene at deltage i AAU’s PBL-kurser. 

Ved nye ansættelser vurderes samtidig, om vedkommende har behov for dansk- eller engelskun-
dervisning for at løfte undervisningsopgaven. 

Alle adjunkter deltager i det obligatoriske universitetspædagogikum1, som Aalborg Universitet 
udbyder løbende. Herudover er det obligatorisk for alle nyansatte – herunder også alle ansatte2 
ph.d.-studerende – at deltage i et PBL-introduktionsforløb (Grundkursus i PBL og projektar-
bejde), som ligeledes udbydes af Learning Lab. Dette sker med henblik på certificering som un-
derviser i PBL som princip og metode. 

I løbet af 2021-2022 vil Institut for Kommunikation og Psykologi begynde at arbejde systematisk 
med en mentorordning til alle nyansatte. Mentortiltaget er bl.a. møntet på en mere udstrakt indfø-
ring i såvel forsknings- som undervisningsmæssige anliggender. 

2.2 Ved de årlige MUS 

Der foregår en individuel opfølgning for alle medarbejdere i forbindelse med den årlige MUS, 
hvor undervisningsaktiviteter og relevante kompetenceudviklingsbehov indgår som en fast del af 
samtalerne. MUS er også anledning til, at den enkelte medarbejder kan ytre ønsker om kompe-
tenceudviklingsbehov. 

2.3 I forbindelse med semesterevalueringer 

Hvert af instituttets studienævn afholder semestervise semesterplanlægningsmøder, som med 
udgangspunkt i det foregående års evalueringer planlægger det kommende semesters undervis-

 
1 Universitetspædagogikum, som indtil 2020 har gået under betegnelsen ’adjunktpædagogikum’, har eksisteret siden 

1995 på Aalborg Universitet (og fra 2015 med et engelsk sprogcertificeringsforløb), og alle ansatte på Institut for Kommu-
nikation og Psykologi, der har gennemgået et adjunktur ved AAU, har gennemgået et universitetspædagogikum.  
2 For ph.d.-studerende gælder samme regler som for DVIP. Det vil sige, at det alene er ph.d.-studerende, der er ansat, 

som skal tilbydes deltagelse i AAU’s introduktionskursus til PBL. 
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nings- og vejledningsaktiviteter. Som en fast del af semesterplanlægningsdagene tages pæda-
gogisk-didaktiske problemstillinger op i den samlede undervisergruppe. Således gøres spørgs-
mål vedrørende uddannelsernes pædagogisk-didaktiske organisering til genstand for fælles dis-
kussioner i undervisergruppen, og på den måde gøres den pædagogiske kompetenceudvikling 
samtidigt til et fælles organisatorisk og kollegialt anliggende. Pædagogisk-didaktiske problemstil-
linger kan også drøftes på lærermøder. 

Instituttets sektionsledere, studieleder og institutleder orienteres om evalueringerne, således at 
der er mulighed for at vurdere, om der er behov for pædagogisk- didaktisk kompetenceudvikling 
og der er særligt excellente undervisere, som skal modtage særlig anerkendelse. 

2.4 Institutledelsens dialog med sektionsledere 

Sektionerne videreformidler systematisk ønsker om kompetenceudvikling til institutledelsen. Øn-
sker indhentes en-to gange årligt, og det forventes, at der på baggrund af aktuelle behov kan 
iværksættes et til to kurser årligt. Evt. individuelle behov drøftes ligeledes og der træffes afgø-
relse om relevante kompetenceudviklende tiltag. Sektionslederen har ansvaret for at viderefor-
midle behov til den øvrige institutledelse. 

3. Beskrivelse af hvordan den pædagogisk-didaktiske kompetenceudvikling sker for forskel-
lige typer/kategorier af undervisere, herunder DVIP, under hensyntagen til sikring af ud-
dannelsernes kvalitet. 

Nedenstående tabel giver et overblik over de kompetenceudviklingsaktiviteter, som Institut for 
Kommunikation og Psykologi planlægger for de mest almindelige typer/kategorier af undervisere: 

Aktiviteter markeret med XXX er obligatoriske. 
Aktiviteter markeret med XX er aktiviteter, som aftales med nærmeste leder. 
Aktiviteter markeret med X er åbne for alle og deltagelse forventes, hvor det er relevant. 

Stillingskategori 

 

Aktivitet 

Professor 
Lektor 

Adjunkt Ph.d.-studerende  
Post doc  
Videnskabelig  
assistent 

DVIP: 
Ekstern lektor 
Undervisnings- 
assistent 

Universitetspædagogi-
kum ved ansættelsen 

XX XXX   

PBL- introduktion ved 
ansættelsen 

XXX XXX XXX XXX 

Mentorordning for  
nyansatte 

XX XX XX XX 

Danskundervisning for 
udlændinge 

XXX XXX XXX XXX 

Engelskundervisning for 
undervisere på engelsk-
sprogede uddannelser 

XX XX XX XX 

Individuelle kompetence-
udviklingsforløb 

XX XX XX XX 

Semesterplanlægnings-
møder/lærermøder 

X X X X 

Instituttets kompetence-
udviklingskurser 

X X X X 

Undervisningens dag og 
tilsvarende AAU-fælles 
kompetenceudvikling 

X X X X 
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4. Beskrivelse af hvordan der på instituttet løbende og systematisk følges op på evaluering 
af de studieaktiviteter instituttet er ansvarlig for, med fokus på det pædagogisk-didaktiske 
område. 

Hvert uddannelsesmodul evalueres i forbindelse med den obligatoriske, semestervise evalue-
ring. I hvert af instituttets studienævn inddrages relevante aktører i behandlingen af data fra eva-
lueringerne. På baggrund heraf beslutter Studienævnet konkrete opfølgnings- og handlingspunk-
ter til kommende afvikling af det relevante modul. Såfremt der vurderes behov for didaktisk - pæ-
dagogisk kompetenceudvikling for enkelte medarbejdere, videreformidles informationer til Studie-
leder, relevante sektionsledere og institutleder. Se i øvrigt Instituttets plan for evaluering. 

Studerendes evaluering af den enkelte medarbejders undervisning og vejledning tilgår medarbej-
deren med henblik på at understøtte medarbejderen i udvikling af egen praksis (herunder indar-
bejdelse i undervisningsportfolio) i dialog med kollegaer og nærmeste leder. 

Evalueringerne diskuteres desuden bredt på de ovenfor omtalte semesterplanlægningsmøder, 
hvor de indgår som en central del af semesterplanlægningen 

5. Beskrivelse af større strategiske indsatser på institutniveau inden for det pædagogisk-
didaktiske område. 

Instituttet ønsker, som nævnt ovenfor, at intensivere det systematiske arbejde med en mentor-
ordning. 

Herudover vil sektionerne mere systematisk blive bedt om at videreformidle ønsker om kompe-
tenceudvikling til institutledelsen. Som et eksempel herpå vil instituttet iværksætte et kompeten-
ceudviklingsforløb vedrørende undervisning i kvantitative metoder. Ønsker vil fremadrettet ind-
hentes en til to gange årligt, og det forventes, at der på baggrund af aktuelle behov kan iværk-
sættes et-to kurser årligt. 

6. Beskrivelse af hvordan tilknytningen til et aktivt PBL-forskningsmiljøer sikres for PBL-un-
dervisere 

Instituttet har en række forskere tilknyttet Institut for Advanced Studies in PBL (IAS PBL), som er 
en tværgående PBL-forskningsenhed ved AAU. Alle instituttets IAS PBL tilknyttede VIP udgør, 
sammen med alle der underviser i PBL, instituttets PBL-gruppe. Gruppen mødes mindst en gang 
pr. semester med henblik på at formidle og diskutere aktuel PBL-forskning. IAS PBL tilknyttede 
VIP har i udgangspunktet modulansvaret for al PBL-undervisning og varetager majoriteten af 
PBL-undervisningen. I enkelte tilfælde varetager andre VIP af faglige årsager modulansvar og 
PBL-undervisningen, og i de tilfælde sikres forskningsbaseringen gennem deltagelsen i PBL-
gruppen. I enkelte tilfælde bidrager DVIP til PBL-undervisningen, og her sikres forskningstilknyt-
ningen også gennem deltagelsen i PBL-gruppen. 
 

 

https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/gcojvbeq/1007082_plan-for-evaluering_ikp-uddannelser-2021_140621.pdf

