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Standarder og indhold for NLP Træner Uddannelse i Danmark 
 
• Nærværende standarder er at betragte som minimumskrav for uddannelsen. 

• Standarderne følger og svare til de internationale standarder for NLP Træner uddannelse (ICTA, ANLP og ABNLP) 
• En NLP Træner skal demonstrere evnen til at mestre følgende NLP færdigheder, mønstre og teknikker, og anvende dem kongruent og 

kreativt i præsentation, undervisning og træning.  
• Gennem sin væremåde viser en NLP Træner at han/hun lever/er NLP, gennem sin personlige stil. 

Pos. Færdigheder Beskrivelse 

1. Alle færdigheder fra Practitioner & Master-
niveau, enkeltvis og i kombination.  

 
Se standarder for NLP Practitioner og NLP Master. 

2. Designe individualiserede interventioner 
(generative og afhjælpende).  

Udarbejde situationsbestemte indgreb (interventioner), som virker afhjælpende og 
fungerer i mange sammenhænge på samme tid. 

3. Økologisk forandringsarbejde.  Helhedsorienteret forandringsarbejde. 

4. Skifte nemt frem og tilbage mellem indhold og 
form, og mellem oplevelse og fortolkning.  

 
- 

5. Specifikke NLP Træner færdigheder:   

5.1 Tilstande Elicitere tilstande og hvordan man ankrer den bedste tilstand under træningen for at sikre 
læring 

5.2 Chaining  Træneren anvender chaining og ankring aktivt i undervisningen 

5.3 V, A, K, A/D Varieret, bevidst og situationsbestemt brug af V, A, K og A/D 

5.4 Storytelling Brug af sammenkædede loops, metaforer og historiefortælling, og skal demonstrere brug 
af metaforer / story telling, undervisning til det ubevidste (sprogbrug/trancesprog	 
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5.5 Ankring Benytte åbne og skjulte kommandoer for at fremme læring, forbedre fokus og øge 
valgmuligheder  

5.6 Pace og Leade Kommunikere direkte med det ubevidste sind i lærende sammenhænge 

5.7 Bevidsthed og balance Bevidstgørelse af ubevidste forandringer på det bevidste plan. 

5.8 Forfinet anvendelse af submodaliteter Excellent anvendelse af detaljerne i de indre repræsentationer. 

5.9 Gruppedynamikker Kan leade gruppeprocesser og håndtere udfordrende deltagere og udfordrende 
læringsprocesser. 

5.10 Planlægning af forløb og indhold Sammensætte rækkefølgen af stoffet, samt dramaturgi og læringsprocesser. 

5.11 Undervisningsstile Kan beherske forskellige underviser-stile og roller. 

5.12 Personlig stil Kender din personlige stil og bruger dit fulde potentiale.  

5.13 Rollemodel Være rollemodel for det, du underviser i.      ”Walk what you talk” 

 
Uddannelsens varighed: 
Minimum 120 lektioner i NLP træner metoder ledet af en certificeret Master Træner.  


