
 
 

Train the Trainer 
Pedagogik och metodik  

 
 

När man utbildar återförsäljare, kollegor, kursdeltagare eller kunder 
är det viktigt att man kan agera med naturlig auktoritet, samtidigt 
som man hanterar gruppen och de enskilda deltagarna smidigt. En 
kursledare behöver kunna grunderna inom pedagogik – hur man 
förmedlar fakta och kunskaper på ett enkelt, strukturerat och logiskt 
sätt. Ditt personliga agerande och din metodik är avgörande för om 
det blir en bra kurs. Vi ger dig verktyg, modeller och tekniker som 
gör att du lyckas i ditt jobb som utbildare i näringslivet. 
 

Mål med kursen 
Målet med kursen är att du ska: 
 Få en metod för hur du ska lägga upp en kurs eller en före-

läsning. Olika sätt att strukturera ett innehåll. Att bli mera metodisk, 
logisk och genomföra utbildningen på ett effektivt sätt. Att hålla en röd 
tråd. Att disponera tiden rätt. 

 Veta hur du ska aktivera gruppen, få maximal uppmärksamhet och 
intresse från dina deltagare. Dialogmetodik. Frågemetodik. 
Inlärningsmekanismer och pedagogik. 

 Kunna ta fram och genomföra övningar. Olika slags övningar. 
 Agera professionellt och med lugn auktoritet i din roll som 

kursledare. Gruppdynamik och social kod. 
 Hantera svåra situationer som kan uppstå i en grupp. Du ska 

känna till vanliga fallgropar och veta hur du kan hantera dem.  
 Använda ett ledigt och övertygande kroppsspråk för att nå fram 

med ditt budskap. Presentationsteknik, rumsbehärskning. 

Målgrupp  
Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll måste kunna utbilda på ett 
effektivt sätt, internt eller externt. Det kan gälla att:  
 Utveckla och genomföra utbildningar för externa kursdeltagare. 
 Genomföra en utbildning för ett en kund som köpt ert system eller 

er produkt (slutanvändare, systemadministratörer, m fl.). 
 Genomföra intern utbildning eller intern information. Det kan gälla 

att utbilda nyanställda, genomföra fortlöpande produktutbildningar, 
informera om policies, nya system etc. Att förklara ett sammanhang 
för kollegor, beslutsfattare eller projektdeltagare.  

 Som ett led i försäljningsprocessen förklara för en kund hur ett 
system eller en produkt fungerar.  

 
 
Cognosis är kända för effektiva utbildningar med realistiska övningar. Våra 
kursledare är utvalda bland de bästa inom sina områden. De har akademisk 
utbildning, näringslivserfarenhet och väldokumenterad pedagogisk förmåga. 



 
 
 

Kursinnehåll 
 
En intensiv utbildning i pedagogik, metodik och presentationsteknik för 
utbildare och informatörer. Du får råd och konkreta tips från mycket 
erfarna tränare som har lång erfarenhet av professionell utbildning inom 
näringslivet. Teori varvas med praktik. Du är aktiv och håller egna 
genomgångar. Kursen har ett högt tempo som bygger på att du är väl 
förberedd. Filmning ingår i kursen. 
 

 

Följande moment ingår: 
 Olika modeller för hur du 

kan strukturera en 
genomgång (metodik) 
Vi går igenom sju grund-
läggande principer för hur du 
kan lägga upp en teori-
genomgång. Metoderna 
hjälper dig att hålla en röd 
tråd och styra genom-
gången mot ett klart mål.  

 Pedagogik 
Att inleda en kurs, att skapa 
rätt klimat och kemi i 
gruppen, att hantera kurs-
deltagare smidigt och agera 
säkert och övertygande som 
kursledare. 

 Övningar och 
deltagaraktiviteter 
Hur du aktiverar deltagarna, 
skapar intresse och gensvar. 
Hur du får experterna att 
bidra på ett konstruktivt sätt i 
kursen. Frågeteknik och 
hantering av svaga 
kursdeltagare som är rädda 
för att lämna ”fel” svar. 

 Bilder och hjälpmedel 
Vilka hjälpmedel som passar 
i olika situationer och hur du 
ska använda dem 
professionellt. Vanliga 
fallgropar.  
 
 
 

 Svåra situationer 
Hur du hanterar t ex en 
ointresserad eller trött grupp, 
eller en extremt heterogen 
grupp med olika förkun-
skaper. Hur du hanterar 
besvärliga kursdeltagare, t 
ex någon som försöker ta 
över kursen, gå i klinch med 
dig eller få dig ur balans. 

 Kursutvärderingar 
Att utarbeta och tolka 
kursutvärderingar. 

 Deltagaranalyser 
Att formulera analyser för att 
hitta rätt nivå för kursen. 

 Kroppsspråk 
Upp till 70 % av kommu-
nikationen sker icke-verbalt. 
Kroppsspråket kan förstärka 
och bekräfta ditt budskap 
och din roll - eller stjälpa det. 
Signaler, omedvetna gester, 
hållning, rumsbehärskning, 
ögonkontakt. Social kod. 

 Att identifiera och utveckla 
din personliga stil som 
kursledare 
Du får tillfälle att framföra 
genomgångar och få per-
sonlig feedback på ditt 
framförande, upplägg och 
agerande. Du får kon-
struktiva tips och råd om hur 
du blir bättre. 

Vi lovar dig två intensiva, slitsamma och roliga dagar som garanterat kommer att 
ge dig ökad säkerhet och inspiration. Du kommer att veta hur du ska utbilda, 
engagera och involvera din grupp. Välkommen! 
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