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Kursledarrollen 
Gruppkommunikation         

Målgrupp 
Vår utbildning i kursledarrollen är framtagen för yrkesverksamma med 
arbetsuppgifter där publika framställningar och presentationer förekommer. 
Kursen lämpar sig även för personer som jobbar med interna utbildningar eller 
för kund och önskar bättre förutsättningar för att nå bra resultat. 

 

Förkunskapskrav 
Inga speciella förkunskapskrav ställs men en viss praktisk erfarenhet underlättar. 

 

Innehåll 
Kursen ger insikt och övning i de olika moment som det innebär att vara 
kursledare, alltifrån att ta sig an en ny kurs till att avsluta densamma. Vikten av 
att ”ta till sig” kursen och göra presentationen personlig till att hantera det 
administrativa göromålen. Balansen att vara kursledare och samtidigt en 
personlig guide för deltagarna. Allt för att sträva efter att nå uppsatta mål med 
alla deltagare. 
 
Kursen består av två delar, dels en genomgång av momenten samt möjlighet att 
öva olika moment inför gruppen. Det innebär att alla kommer att öva och att ge 
kritik. 
 

 

 Kurstyper 

 Klassrumsbaserade kurser 

 Workshops och grupparbeten 

 Laborativa kurser och praktiska övningar 

 Nätbaserade kurser  

 

 Ansvarsroller 

 Kursansvarig 

 Kursledare 

 Lärare 

 Rollfördelning  

 

 Metodiskt och pedagogiskt ansvar 

 Vad krävs i olika roller, vilka förväntningar ska mötas? 

 Ansvarsfördelning för säkrad kurskvalité  

 

 Kursens faser 

 Före kurs; Mål - Innehåll, Dokumentation - Förkunskaper,           

Ledare - Deltagare 

 Under kurs; Planering - Utfall, Olika nivåer, Risker 

 Efter kurs; Utvärderingar, Efterarbeta, Revision 
 

 Övningar med personlig återkoppling 

 

 Sammanfattning och personliga mål 

Kurskod: Kl 
Längd: 1 dag 
Kursavgift: Offert 

Kursen riktar sig till 
yrkesverksamma 
personer som 
genomför 
utbildningar. 

Ingen erfarenhet 
krävs. 

Kursen syftar till att 
ge deltagaren 
möjlighet att skapa 
en  
personlig pedagogik 
för effektiv utbildning 
under skiftande  
förhållanden. 



Vår syn på utbildning och gruppstorlek 
Utbildning sker i mindre grupper riktad till individer - dvs varje deltagare 
förväntas ha ett utbyte och därmed nytta av kursen i sitt dagliga arbete. Denna 
syn avspeglas dels i vårt medvetna val av undervisningsmetodik samt en övre 
gräns för antal deltagare på våra utbildningar. En god utbildning kräver 
engagerade deltagare och dialog vilket är svårt att uppnå i stora grupper. Vi 
sätter gränsen till 6-10 deltagare för denna typ av utbildning beroende på vilka 
förutsättningar som gäller. Önskas individuell coachning eller mindre grupp begär 
offert se nedan. 

 
Undervisningsmetodik 
Denna kurs är uppbyggd kring teoretiska genomgångar och praktiska 
engagerande övningar. Vilka skapar en effektiv inlärningssituation med aktiva 
deltagare samtidigt som den lyfter fram individens erfarenheter och behov. Varje 
elev får individuell återkoppling och personliga mål att jobba vidare mot.  

 

”All inclusive” 
I kursavgiften ingår förutom undervisningen följande ... 
 

 Fika och lunch 

 Kursdokumentation 

 Personliga mål 

 Kursintyg 
 

 

Finns speciella önskemål vad gäller fika eller lunch så meddela gärna det i 
samband med bokningen. 
 

Förkunskaper 
Vi uppskattar om ni ger information om förkunskaper/erfarenheter och 
nuvarande/kommande arbetsuppgifter hos deltagarna.  
 

Kurstillfällen och tider 
Kursen ges både som öppen kurs och direkt till kund. Kursschema för öppna 
kurser finns på www.evigilo.se. Vid önskemål om leverans direkt till er begär 
offert. Har ni frågor kring våra utbildningar, och hur de matchar era behov och 
önskemål tveka inte att ta kontakt.  
 

Offert 
Vid beställning av hel kurs så är vi flexibla med leveransort, inom eller utanför 
Sverige. Vi lämnar gärna en offert när vi vet vilka förutsättningar som gäller för 
leverans.  
Vi beställning av hel kurs kan viss anpassning ske till ert specifika behov. 

Evigilo AB ingår tillsammans med Frendus AB i Cartallumgruppen. Evigilo har fokus på 

innovationsarbete och erbjuder konsulttjänster samt utbildning inom innovation och praktiskt 

förändringsarbete. Evigilo har även korta och effektiva kurser inom Train the Trainer. Vi 

erbjuder våra tjänster inom Sverige och internationellt. Vi håller hög kvalité på våra tjänster 
och undervisning samt anpassar oss till målgruppens förutsättningar och behov vad det 

gäller nivå och innehåll.  

Välkommen att ta kontakt för mer information! 

Öppna kurser och  
direkt till kund, 
kurstillfällen se 
www.evigilo.se 

Förkunskaper/
erfarenheter 

Speciella önskemål 

Utbildning och 
gruppstorlek 

”All inclusive” 

Teori och praktik, 
individuell 
återkoppling, 

Offert, flexibel 
leveransort, 
kundanpassning möjlig 


