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Den faciliterende underviser  
 
Uddannelsen “Den faciliterende underviser” fra Go’Proces henvender sig til alle folkeskoleundervisere og udbydes 
i samarbejde med University College Lillebælt. Uddannelsen giver dig mulighed for at lære nyt om uddannelse, 
læring og facilitering, og gå på opdagelse i egen og andres undervisningspraksis – i et perspektiverende 
uddannelsesforløb.  
 
Facilitering betyder at gøre let eller gøre nemmere for en gruppe mennesker at nå deres mål. Når vi kobler 
facilitering sammen med undervisning, er det fordi vi er dygtige til at facilitere læring, og sammen med jer på 
uddannelsen, har lyst til at udfordre og undersøge hvordan vi igennem netop faciliterende undervisning skaber 
konstruktive læringsrum. 
 
 
Uddannelsen “Den faciliterende underviser” tager afsæt i læringsteori og i puljen af jeres eksisterende 
undervisningserfaring.  
 
Det gør vi ud fra visheden om om, at I som undervisere allerede praktiserer god og læringsfremmende 
undervisning – og at I er interesserede i at blive endnu bedre. Sammen kigger vi på de forskellige positioner vi kan 
undervise og formidle læring fra, og hvordan læring og læringsrum ser ud, når vi stiller os i skoene på “Den 
faciliterende underviser”. Uddannelsen giver dig øget bevidsthed om de positioner du underviser fra og de 
muligheder og begrænsninger positionerne rummer.  
 
Alle undervisere på uddannelsen stiller sig selv, sin praksis og sin samlede sum af viden og erfaringer til rådighed 
for gensidig læring.  
 
Uddannelsen “Den faciliterende underviser” knytter sig til modulet ”Innovation og didaktik” (10 ECTS) på 
diplomuddannelsen i pædagogik.  

 
Dit udbytte 

• Kendskab til ny læringsteori og koblingen til didaktik 
• Indsigt i og forståelse for forskellige underviserpositioner – herunder muligheder og begrænsninger 
• Grundlæggende indføring i facilitering som begreb, position og didaktisk ståsted 
• Konkrete værktøjer til facilitering af undervisning 
• Øget forståelse for betydningen af inddragelse og ejerskabets muligheder i undervisning 
• Kendskab til og forståelse for kommunikationsform hos “Den faciliterende underviser”  
• Værktøjer til planlægning og gennemførsel af faciliterende undervisning 
• Øget indsigt i egne undervisningsstyrker og udviklingsområder 

 

Det særlige ved uddannelsen “Den faciliterende underviser” hos Go’Proces 
• At uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt 
• At uddannelsen har fokus på deltagernes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagspraksis 
• At moral og etik prioriteres i vores undersøgelse af jeres underviserpraksis, og i udviklingen af nye 

praksisformer 
• At der bliver lagt stor vægt på at uddannelsens indhold og udbytte kan omsættes i daglig praksis og 

derved skaber synlig værdi for dig og dine elever  
• 2 undervisere på holdet. 
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Målgruppe 
Du er underviser og underviser en eller flere af følgende: Indskoling og/eller udskoling i folkeskole, efterskole, 
privatskole eller friskole.  
 

Sted 
Uddannelsen afholdes i UCL’s lokaler, Soldalen 8, 7100 Vejle.  
 

Optagelse og adgangskrav 
For at blive optaget på uddannelsesforløbet skal du have minimum en kort eller mellemlang videregående 
uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.  
 

 
Diplomniveau og Diplomuddannelse 
At uddannelsen er et modul i en diplomuddannelse betyder, at der til uddannelsen knytter sig arbejde med en 
skriftlig opgave, arbejde i studiegrupper, praksisøvelser og en mundtlig individuel eksamen på baggrund af 
skriftligt materiale. Arbejdet i studiegruppen og med træning i praksis er nogle af de steder i uddannelsen, hvor 
du for alvor har mulighed for at arbejde med at integrere læringen fra uddannelsen i din praksis. 
 
Som en ekstra fordel giver “Den faciliterende underviser” mulighed for at søge SVU – Statens 
Voksenuddannelsesstøtte. 

 
Om modulet 
Begrebet ”Faciliterende Underviser” og den dertil hørende praksis bygger på koblingen mellem faglige såvel som 
personlige kompetencer. Du vil på uddannelsen blive udfordret på dine undervisningskompetencer, din egen 
forståelse af dig selv som underviser og din forforståelse af undervisning. Udfordringen kommer fra både dine 
medstuderende, undervisere og ikke mindst dig selv.  
 
Arbejdsformen på uddannelsen vil veksle mellem teoretiske indspark, som vi undersøger og reflekterer over, 
forskellige former for perspektivering samt dialog og praksistræning.  
Vi vil have fokus på at koble modeller, metoder og redskaber til egen dagligdag og cases fra deltagernes egne 
skoler vil blive brugt aktivt i undervisningen.  
 
 

Omfang 
• Uddannelsen består af modulet ”Innovation og Didaktik” på 10 ECTS point fra Pædagogisk 

Diplomuddannelse og strækker sig over i alt 8 undervisningsdage og én eksamensdag. Vejledning er 
enten indlagt i undervisningen, eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. 

• Der oprettes studiegrupper og makkerpar med udgangspunkt i deltagernes undervisningsalderstrin f.eks. 
indskoling, mellemtrin og udskoling, og der trænes mellem undervisningsdagene.  

• Du skal altså forvente at være aktiv i en studiegruppe, hvor du, sammen med andre deltagere bl.a. skal 
designe og gennemføre  afprøvning i din egen undervisning, som dit redskab til at forankre ny læring og 
nye metoder i praksis - og samtidig som konkret afsæt for din udarbejdelse af det skriftlige oplæg du skal 
aflevere til den mundtlige eksamen. 

• Du skal forvente at bruge et antal dage, ud over antallet af dage med undervisning, på forberedelse, 
studiegruppearbejde og den skriftlige aflevering. 

• Undervisning vil blive varetaget af undervisere fra Go’ Proces. 
• Der deltager max. 24 på et hold. 
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Dit bidrag 
Du er nysgerrig på din egen underviserpraksis og villig til at bringe den i spil og derved udfordre dine egne for-
forståelser, fordomme, hellige køer m.m. Samtidig er du nysgerrig efter at høre hvordan andre undervisere 
praktiserer og reflekterer. Du er villig til at dele erfaringer og viden og du har lyst til at læse faglitteratur. Vi regner 
som udgangspunkt med fuldt fremmøde – det er vigtig for dynamik og læring. 

 
Uddannelsens opbygning 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksamensinfo/Form 
Som studerende træner du undervejs i forløbet og fører Logbog. På baggrund af undervisningen, arbejdet med 
logbog og træningen undervejs udarbejder du et skriftligt oplæg. Oplægget skal indeholde refleksioner omkring 
didaktik og læreprocesser sat i relation til faciliterende undervisning. Den mundtlige eksamen skal tage afsæt i dit 
skriftlige oplæg, og skal kobles til din egen læring i forhold til praksis.  
 
 
Tilbud 
Hvis to eller flere deltagere fra samme skole tilmelder sig på samme hold, tilbyder vi jer gratis to timers 
gruppesparring i forhold til at sikre en effektiv implementering af en faciliterende tilgang i undervisning, 

 
Pris og SVU-støtte	  
Prisen for uddannelsen er kr. 22.500 (momsfritaget) ekskl. materialer og forplejning. Det er muligt for dig/ din 
arbejdsgiver at søge om økonomisk støtte for den tid du er under uddannelse. Vil du vide mere om SVU, eller er du 
i tvivl, om du opfylder kravene for at modtage SVU, kan du læse mere på www.svu.dk under menupunktet “Hvem 
kan få?”  
 
 

Betaling af uddannelsen  
Betaling af uddannelsen forfalder 6 uger før opstart. 
Betalingen er din bindende tilmelding til uddannelsen. 
Se www.goproces.dk for ”det med småt” omkring afmelding m.m. 
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Holdstart 
Næste holdstart den 7. april 2014 – se hele forløbet på www.goproces.dk /Uddannelser/Datoer 

 
Tilmelding 
Du kan tilmelde dig ved at ringe til GoProces tlf. 87464040 eller maile til susannemunkholm@goproces.dk 

 
Spørgsmål 
For spørgsmål vedrørende det faglige indhold på modulerne bedes du rette henvendelse til Go’Proces på  
tlf: 87464040. Vi tager meget gerne en afklarende snak med dig, hvis du er i tvivl om “Den faciliterende 
underviser”  er noget for dig. 
 

 

 

 

 

 

               

 


