
 

Boost Competence Sweden AB © 2020 
 

 

 

 

 

 

Kursöversikt 

I många företag finns det personer med lång erfarenhet och mycket kunskap. I den situationen 

hamnar du ofta i rollen som utbildare, ditt uppdrag blir att överföra kunskap till kunder, kollegor 

och andra.  

Lång erfarenhet och mycket kunskap innebär inte alltid att du också har förmågan att på ett 

förståeligt och inspirerande sätt överföra din kunskap. Med några enkla verktyg, tydliga modeller 

och coachning kan din pedagogiska kompetens och förmågan att fånga andras intresse stärkas. 

Utbilda utbildaren syftar till att stärka din förmåga att planera och genomföra utbildningar. Du får 

kunskap och förståelse för hur utbildningar kan planeras och utföras på ett intressant, interaktivt 

och förståeligt sätt. Kursen är interaktiv och du kommer praktiskt få öva och få personlig och 

utvecklande feedback. Du får kunskap om konkreta redskap som hjälper dig att lyckas. 

 

Kursmål 

Målet med kursen är att: 

• Stärka självförtroendet för att utbilda andra  

• Öva på att utbilda och få personlig feedback 

• Stärka kommunikationsförmågan och konsten att nå fram med sitt budskap 

• Lära modeller och redskap som är användbar när du förbereder och utför en 

utbildning 

• Förstå hur en utbildning kan struktureras och utföras på ett effektivt sätt 

• Förstå hur olikheter i kommunikationsstilar och lärostilar har betydelse när du 

utbildar andra 

• Se hur coaching används som verktyg för en interaktiv utbildning 

 

 

 

 

Utbilda utbildaren och för kunskapen 

effektivt vidare till andra 
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Kursinnehåll (4 dagar) 

Dag 1 

• Introduktion - Utbildarrollen 

• Att skapa en lärande miljö 

• Målbild 

• Modeller och verktyg för att planera och strukturera en utbildning 

• Praktiska övningar 

 

Dag 2 

• Hantera det oförutsedda  

• Besvara frågor 

• Kommunikation och kommunikationsstilar 

• Lärostilar  

• Metoder och verktyg 

• Avsluta en utbildning  

 

Dag 3 

• Coachning  

• Lyssna aktivt 

• Ge och ta emot feedback 

• Introduktion av övning till dag 3 - Genomföra en 8 minuters mini-utbildning  

 
Dag4 

• Genomförande: 8 minuters utbildningar med filmning och personlig feedback 

• Personlig utvecklingsplan 

• Summering, utvärdering och avslutning 

 
 

Sagt om kursen 

” Riktigt rolig utbildning som kommer med mycket bra tajming! Tack för en mycket bra 

utbildning :)” 

” Hoppas jag får chansen till fler utbildningar för Anna. Hon kändes trygg o väldigt kunnig.”  

”Jag har definitivt fått öva på mina svagheter. Numera medveten över min "okunskap" samtidigt 

medveten om dom bra verktygen jag fått till min hjälp!” 
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Metodik 

När du utvecklar din förmåga att planera och utföra utbildningar är övningen väsentlig, att få testa 

teorier i praktiken. Därför är ”Utbilda utbildaren” en interaktiv kurs där du får möjlighet att testa 

nya sätt och öva din förmåga som utbildare. Du kommer uppmuntras att utmana dig själv för att 

lära dig mer. 

Metoden är en blandning av praktiska övningar, diskussioner, teamarbeten och undervisning för att 

främja inlärningen och största möjliga utveckling. Kraft kommer läggas vid att skapa en lärande miljö 

där deltagarna känner sig trygga och bekväma att utmana sig själva, dela med sig av sina 

erfarenheter och engagera sig i övningar och diskussioner. 

 

 

För mer information angående kursen kontakta anna@boostcompetence.se 
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