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Tema GGK VGK 
Nivå: Grenaderer og konstabler skal etter endt GGK være i stand til å tjenestegjøre som tilsatt spesialist i 
Forvaret. 

Nivå: Grenaderer og konstabler skal etter endt VGK være i stand til å tjenestegjøre som spesialist på flere 
nivåer i Forsvaret, samt kunne bekle leder- og instruktørstillinger på lavest nivå.  

Kunnskaper 
- Forståelse av teorier, fakta, 
prinsipper, prosedyrer 

Ferdigheter 
- Evne til å anvende kunnskap til å 
løse problemer eller oppgaver 

Generell kompetanse 
- Evne til å anvende kunnskap 
og ferdigheter på en 
selvstendig måte i ulike 
sitasjoner 

Kunnskaper 
- Forståelse av teorier, fakta, 
prinsipper, prosedyrer 

Ferdigheter 
- Evne til å anvende kunnskap for å 
løse problemer eller oppgaver 

Generell kompetanse 
- Evne til å anvende kunnskap 
og ferdigheter på en 
selvstendig måte i ulike 
sitasjoner 

Profesjonskunnskap: 
Temaet skal etablere og 
videreutvikle en felles 
profesjonsplattform. Dette 
innebærer kunnskap om og 
forståelse av den militære 
profesjon og dens rolle i 
samfunnet og i krig, samt 
kjennskap til egen rolle som 
grenader og konstabel i 
spesialistkorpset.  

Kjennskap til den militære 
profesjons historie, tradisjon og 
utvikling (P) 
 
Kjennskap til verdier og holdninger 
samt etiske og juridiske prinsipper 
som er tilknyttet profesjonen (P) 
 
 
 
 

  

Utføre arbeidsoppgaver i tråd med 
gjeldende regelverk, standarder, 
avtaler og krav til kvalitet (P) 
 
Anvende militærfaglig terminologi i 
kommunikasjon og samarbeid 
innenfor eget ansvarsområde (P) 
 
 
 

Reflektere over hva det 
innebærer å være soldat, 
herunder krav til holdning, 
opptreden og korpsånd (P) 
 
Forstå egen og 
spesialistkorpsets rolle (P)  
 
Forstå Forsvarets verdier og ha 
utviklet en etisk grunnholdning 
(P og L) 

Kunnskap om den militære 
profesjons historie, tradisjon og 
utvikling (P) 
 
Kunnskap om verdier og holdninger 
samt etiske og juridiske prinsipper 
som er tilknyttet profesjonen (P) 
 
 
 
 

Anvende profesjonsfaglig kunnskap 
på praktiske og teoretiske 
problemstillinger (P) 
 
 
 

Reflektere over og utveksle 
synspunkter og erfaringer hva 
angår den militære 
profesjonen (P) 
 
Bidra i diskusjoner og arbeid 
hva angår profesjonsutvikling 
innad i eget korps (P) 
 
 

Ledelse: 
Temaet skal skape forståelse for 
hva ledelse i Forsvaret er, og hva 
det innebærer å praktisere en 
oppdragsbasert ledelsesfilosofi 
basert på gjensidig tillit og 
respekt. Videre er hensikten å 
bidra til spesialistens 
lederutvikling gjennom 
bevisstgjøring av egen 
personlighet og eget lederskap i 
sammenheng med egen 
tjenesteerfaring. Temaet skal 
også gi innsikt i hvordan 
mennesker påvirkes og hvordan 
man kan bidra til andres 
utvikling gjennom lederskap og 
veiledning.  

Kjenne til innholdet i Forsvarets 
verdigrunnlag og FSJ grunnsyn for 
ledelse (L) 

x Forstå Forsvarets verdier og ha 
utviklet en etisk grunnholdning 
(P og L) 

Kjennskap til ledelsesteorier (L) 
 
Kunnskap om oppdragsbasert 
ledelsesfilosofi og 
situasjonstilpasset lederskap (L) 
 
 
 

Kommunisere i rollen som leder og 
anvende teknikker og metoder for 
situasjonstilpasset lederskap (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utøve lederskap på vegne av 
nærmeste overordnede eller 
som representant for eget 
fagområde (L)  
 
 
 

Operasjoner: 
Temaet skal skape forståelse for 
hva det innebærer å planlegge, 
lede og gjennomføre 
operasjoner på forskjellige 
nivåer i Forsvaret. I dette ligger 
kjennskap til prosesser og 
metoder både for krigs- og 
fredsstabstjeneste. Temaet skal 
gi kjennskap til operasjonstyper 
og -kontekster, for å skape 
bedre forståelse av egen rolle og 
egne bidrag.   

Kjennskap til egen forsvarsgrens 
organisering og oppgaver (O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x x Kjennskap til hva som kjennetegner 
planlegging, ledelse og 
gjennomføring av operasjoner i 
forskjellige kontekster og miljøer (O) 
 
Kunnskap om gjeldende prosedyrer 
og teknikker innenfor eget fagfelt 
(O) 

Støtte planlegging og gjennomføring 
av operasjoner innenfor eget fagfelt 
(O) 

Ha utviklet grunnlag for å 
planlegge og gjennomføre 
arbeidsoppgaver og oppdrag, 
samt rådføre og støtte 
overordnede innenfor eget 
fagfelt  (O) 
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Utdanning: 
Temaet skal videreutvikle 
elevens pedagogiske 
ferdigheter, med vekt på 
instruksjonslære og 
utdanningsplanlegging. Dette 
innebærer å forstå en leksjon og 
et fagfelts betydning som del av 
en større helhet. Dette skal 
skape forutsetninger for å kunne 
bidra i planleggingsprosesser og 
forbedre egen utførelse av 
undervisning og avdelingens 
gjennomføring av utdanning.  

x x x 
 
 
 

Kunnskap om teori og metoder for 
hvordan man planlegger og 
gjennomfører leksjoner (U) 

Planlegge, lede og gjennomføre 
utdanning, trening og øving (U) 
 

Planlegge, lede og 
gjennomføre leksjoner 
innenfor eget fagfelt og nivå 
(U) 

Militær idrett og trening: 
Temaet skal skape en forståelse 
for hva som er hensiktsmessig 
fysisk trening, både for individet 
og hele avdelinger.  I dette ligger 
kunnskap om treningslære, 
treningsplanlegging 
(periodisering) og 
skadeforebygging i forbindelse 
med utvikling av fysisk 
prestasjonsevne isolert sett 
samt i forhold til annen 
utdanningsaktivitet.  

x  x x Kunnskap om treningslære i 
henhold til pensum for MFT 2 (MIT) 
 

Anvende de ferdighetskrav som er 
fastsatt i MFT 2 i rollen som trener 
for andre (MIT) 

Selvstendig planlegge, lede og 
gjennomføre fysisk trening av 
andre (MIT) 

Grenspesifikke forhold: 
Hensikten med temaet er å gi 
forsvarsgrenene handlefrihet til 
å spisse utdanningen mot de 
kompetansebehov som er 
særegne for egen forsvarsgren.  

Læringsutbyttebeskrivelser skal fremkomme i respektive fagplaner underordnet denne rammeplan og er 
derfor ikke beskrevet nærmere. Undervisningsomfanget må stå i forhold til det respektive utdanningsnivåets 
totale undervisningsomfang. Den grenspesifikke utdanningen skal ikke duplisere eller erstatte annen fag- og 
funksjonsrettet utdanning og opplæring. 
 
 

Læringsutbyttebeskrivelser skal fremkomme i respektive fagplaner underordnet denne rammeplan og er 
derfor ikke beskrevet nærmere. Undervisningsomfanget må stå i forhold til det respektive utdanningsnivåets 
totale undervisningsomfang. Den grenspesifikke utdanningen skal ikke duplisere eller erstatte annen fag- og 
funksjonsrettet utdanning og opplæring. 
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