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Den faciliterende 
underviser
–
Uddannelsesforløb udviklet i 
samarbejde mellem UCL, Go´ Proces 
ApS og SOSU H.



Styrk din faciliterende rolle 
–

På uddannelsen har du mulighed for 
at udvikle dine kompetencer som 
underviser. Målet er at styrke din 
faciliterende underviserrolle i 
læringsrummet med et fokus på bl.a. 
at træne dine 
faciliteringskompetencer.

Du lærer om :
rollen som facilitator og underviser
pædagogisk og didaktisk 
tilrettelæggelse af undervisning
involvering af elever i 
undervisningen
feedback til elever og kollegaer
relationskompetencer
forståelse af ungegruppen

Formålet med forløbet
Du får som underviser nye teknikker 
og metoder til at arbejde med 
klasseledelse og facilitering i 
tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af aktiviteter i 
læringsrummet.

Uddannelsen giver dig faglige input 
om didaktik, læringsteori og 
facilitering. Metoderne kan bruges 
praksisnært i relation til din rolle som 
facilitator i læringsrummet. Øvelser 
og metoder kan bruges direkte i 
faciliteringen af elevernes læring.

I forløbet arbejder du meget 
praksisnært med afsæt i egne 
undervisningsforløb, og en del af 
undervisningen er tilrettelagt 
anvendelsesorienteret med brug af 
faciliteringsøvelser.

Undervisningen gennemføres af 
erfarne undervisere og facilitatorer. 
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Hvem kan tage uddannelsen?
Uddannelsesforløbet er udviklet til 
undervisere på erhvervsskoler, 
social- og sundhedsskoler, 
tekniske skoler, 
arbejdsmarkedsskoler og andre 
uddannelsesinstitutioner for unge 
og voksne. 

Uddannelsen er udviklet på 
baggrund af en analyse af 
behovene for 
kompetenceudvikling blandt 
undervisere og uddannelseschefer.

"Forløbet har styrket vores 
undervisere på flere planer. De har 
dels fået faglige input om didaktik, 
læringsteori og facilitering. Og de 
er dels blevet klædt på med 
praksisnære øvelser og metoder, 
der har styrket deres rolle som 
facilitatorer i læringsrummet.  En 
sidegevinst er, at forløbet har 
bidraget til sammenhængskraften i 
organisationen." 
– Anette Macko, resursedirektør
på SOSU H

"Jeg er gladere og bedre til at 
passe mit arbejde, for jeg føler, jeg 
har mere fylde og pondus i mit 
arbejde i værkstedet.
Det har givet mig meget inspiration 
og konkrete redskaber, jeg kan 
gribe, når det går lidt stærkt." 
– underviser, der har gennemgået
forløbet.
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 Det kan du forvente
–
 Forløbets læringsmål

Efter forløbet kan du gennemføre, 
vurdere og udvikle en pædagogisk 
praksis, der er har en synlig 
strukturering, indholdsmæssig 
klarhed og tydelig klasseledelse.

Du kan samarbejde og sparre med 
kollegaer om fagdidaktik og 
klasseledelse.

Du opnår kompetencer til at 
håndtere og indgå i kvalificerede 
diskussioner om uddannelse, 
undervisning og læring i praksis.

På forløbet får du indsigt i faktorer, 
der konstituerer undervisning og 
klasseledelse.

Du får indsigt i forskellige 
principper for klasseledelse og 
erfaringer med implementeringen 
af disse principper.

Du opnår indsigt i samspillet 
mellem roller, positioneringer, 
kommunikationsformer, fysiske 
rammer, læremidler og 
organisationsformer inden for og 
omkring klassen.

Efter forløbet mestrer du en 
undervisningstilrettelæggelse, der 
tager hensyn til forskellige 
principper for klasseledelse og 
didaktiske faktorer, der konstituerer 
undervisningen.

Du kan etablere og begrunde 
anvendelse af 
kommunikationsformer i 
klasserummet, som understøtter 
opstillede undervisningsmål.

Du kan anvende fagdidaktiske 
begreber til analyse af forskning 
og handling i pædagogisk praksis 
med særligt fokus på 
klasseledelse.
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Praktisk information
–

Den faciliterende underviser er 
tilrettelagt på basis af diplom-
modulet Fagdidaktik og 
klasseledelse (10 ECTS) fra den 
pædagogiske diplomuddannelse 
(PD). 
Forløbet afsluttes med 
moduleksamen.

Forårssemester 2021 
Undervisning og facilitering: 

Dag 1-2: 17.-18. maj 
Dag 3-4: 31. maj - 1. juni 
Dag 5-6: 22.-23. juni 
Dag 7: 17. august

Alle undervisningsdage afvikles fra 
kl. 9-15.

Opgaveaflevering: 
31. august

Eksamen: 
14.-15. september

Tilmeldingslink (forårssemester):
bit.ly/3sxEdlT 

Efterårssemester 2021 
Undervisning og facilitering: 

Dag 1-2: 30.-31. august 
Dag 3-4: 21.-22. september 
Dag 5-6: 25.-26. oktober 
Dag 7: 17. november

Alle undervisningsdage afvikles fra 
kl. 9-15.

Opgaveaflevering:
8. december

Eksamen:
16.-17. december

Tilmeldingslink (efterårssemester):
bit.ly/3iPPARB 

Undervisere: 
Rikke Kajhøj, proceskonsulent
Henrik Thomsen, chefkonsulent 
Susanne Kaatmann Lektor, master i 
læreprocesser

Sted: 
UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 
Vejle

Pris: 
kr. 13.500,-
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–
 Kontakt 

Information om optagelse, tilmelding mv.:

Anne Katrine Meldgaard Philipsen, studiesekretær
UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Telefon  +45 6318 4117, mail: akmp@ucl.dk 

Yderligere information:

Steffen Skovdal, diplomansvarlig, Pædagogik og læring
UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Telefon +45 3046 5013, mail: stsk@ucl.dk




