Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne
til at løse tidens og fremtidens opgaver.

UDDANNELSESBESKRIVELSE

Korporaluddannelse, Modul 1
Voksenunderviseruddannelsen, modul 1: Undervisning og læring
Særligt tilrettelagt forløb for konstabler
Uddannelsesbeskrivelse
Formål
Formålet med uddannelsen er give kommende korporaler indsigt i
hvorledes voksne lærer og hvordan man lærer voksne nyt.
Mål
Uddannelsens mål er at repetere det, man allerede ved om undervisning af voksne. Der trænes i at undervise voksne – (under kurset
er det kolleger). Deltagerne bibringes viden om undervisning af
voksne, viden om, hvad der sker, når voksne lærer og viden om,
hvad der sker, når voksne arbejder sammen. Der trænes i observation af undervisning – og kollegial kritik.

Praktiske oplysninger
Udgivelsesdato
September 2014

Målgruppe
Konstabelgruppen

Niveau
Niveau 5
jf. kvalifikationsrammen for
livslang læring
10 ECTS point

Varighed
15 uddannelsesdage

Forudsætninger
Eleven bestrider/ har kompetencer til, at bestride en korporalsfunktion. Baseret på elevens erfaringer og kompetencer gennem tjenesten. Kriterierne for optagelse på uddannelsen baseres på modenhed, praktisk viden og færdighed, erfaring, føreregenskaber og særlige kompetencer.

Kursusdato

Læringsmål
Efter afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Tilmeldingsfrist








Kursus start og slutdato
fremgår af uddannelseskataloget på FIIN

Tilmelding
I arrangementsstyring

10 uger før UDD start

Pris
viden om deltageres forudsætninger og potentialer for at deltage
i uddannelse og undervisning, herunder evnen til at formulere,
analysere og vurdere didaktiske begrundelser og overvejelser.
kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb for voksne deltagere
viden om lærerroller, lærerfunktioner og samspil i undervisningen
evne til at anvende sin viden til observation, analyse og vurdering af undervisning og samspil mellem deltagere og undervisere
viden om og forståelse for undervisnings- og læringsbegrebet
evne til at reflektere over egen undervisningspraksis og får en

Gratis for forsvarets ansatte.

Uddannelsesudbyder
UC Syddanmark
Lembkesvej 7
6400 Haderslev og
Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 Varde
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afklaring af egne forudsætninger og læringsbehov
Kursusleder
Kirsten Skaastrup
UC Syddanmark

Mål for de enkelte uger
 1. uge:
 Viden: at kunne gengive relevante faglige begreber
med særligt henblik på undervisningsmetode og undervisningens deltagere
 Holdning: at acceptere kursets individuelle betydning
 Færdighed: at opbygge en fortrolighed med diskuterende undersøgelser uden entydige konklusioner
 2. uge:
 Viden: at kunne gengive og forstå relevante faglige
begreber med særligt henblik på viden om effektiv undervisning, læring og undervisningens formål
 Holdning: at reagere på kursets individuelle betydning
 Færdighed: at kunne gennemføre og systematisk observere en kort undervisningssekvens af instruerende
karakter på baggrund af udleverede kvalitetskriterier
 3. uge:
 Viden: at kunne forstå og anvende relevante faglige
begreber med særligt henblik på evaluering af undervisning
 Holdning: at værdsætte kursets individuelle betydning
 Færdighed: at kunne gennemføre og systematisk observere en kort undervisningssekvens af dialogisk karakter på baggrund af selvstændigt udviklede kvalitetskriterier

Kursussekretariat
Hærens Sergentskole
FIIN: HSGS-KUR01
Tlf.: +45 76955860

SAP ID
E-objekt 03154246

Objekt forkortelse
Forkortet kursusnavn
Undervisning og læring,
modul 1

Tilrettelæggelse
Forløbet gennemføres som internat i 3 uger med 15 undervisningsdage. Hver uge gennemføres der ca. 25 lektioner . I forløbet arbejdes der med læreroplæg, gruppearbejde, undervisningsøvelser, arbejde med cases om undervisning. Undervejs føres der en kursusdagbog (logbog) som danner grundlag for et notat om egen læreproces, der afleveres inden prøven i den sidste uge. Prøven består
af en mundtlig fremlæggelse af en caseanalyse i en mindre gruppe.
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Mere om selve prøven nedenfor.

Materiale
 Christiansen, Mogens, Gert Rosenkvist: Voksenundervisning
– formidling i praksis, Hans Reitzels Forlag, København
 Lauersen, Per Fibæk: God og effektiv undervisning, fra Brodersen, Peter m.fl. (red.) Effektiv undervisning, Gyldendal,
København 2007
Prøvebestemmelser/Certificering/Kontrol
Prøve
 Individuel
 Varighed: 30 min
 Opponenter: gruppe af medstuderende samt underviser
 Udgangspunkt: refleksionsnotat samt udleveret case
 Eksaminand: fremlægger sine overvejelser og refleksioner ift.
casen – inddrager relevant teori. (max 10 min).
 Gruppen stiller spørgsmål – og drøftelse udfolder sig i gruppen på baggrund af eksaminandens fremlæggelse (5-10 min)
 Eksaminator:
stiller
opklarende/afklarende/uddybende
spørgsmål (5-10 minutter)
 Bedømmelse: gruppen forlader lokalet – eksaminator giver
feedback på såvel case fremlæggelse som refleksionsnotat.
 Indhold og bedømmelsesgrundlag: evne til at kunne forholde
sig til konkret stof gennem bearbejdning af case, samt evne til
at kunne forholde sig selvrefleksivt til egen læreproces i lyset
af de temaer, der har været arbejdet med i forløbet
Bemærkninger
Udnævnelse:
Egnede marineoverkonstabler/-specialister hhv. flyveroverkonstabler/-specialister kan efter gennemført og bestået Modul 1(UV og LÆ)
og efter en konkret individuel vurdering udnævnes til korporal.
Elever fra HRN skal gennemføre Modul 2 (TAK/FØR), samt opfylde
kravene for udnævnelse til korporal.
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Praktiske forhold:
Uddannelsen gennemføres i henhold til kursusaftalen. Hvilket betyder at eleven modtager merudgiftgodtgørelse og indkvartering. Der
optjenes ikke merarbejde under forløbet
Under uddannelsen skal eleven forvente hjemmearbejde, hvor der
skal forberedes elevopgaver.
UC Syddanmark fremsender velkomstbrev ca. 4 uger før uddannelsens start.
Mødetid på første undervisningsdag er kl. 0900, hvorfor der vil være
indkvartering til rådighed fra dagen før.
Mødested: Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia.
Der udleveres et modulbevis for gennemført uddannelse og der tastes Q i Demars.
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