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Coachande ledarskap och kommunikation i praktiken 7,5 hp
Leadership Coaching and Communication in Practice 7.5 credits

Grundnivå
Fördjupningsnivå: grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras (GXX)
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden (2022-11-29) och gäller studenter antagna vårterminen 2023.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav
För kurser som ges inom ramen för uppdragsutbildning gäller
behörighetsregler enligt förordningen om uppdragsutbildning
vid högskolor och universitet (SFS 2002:760 med eventuellt
senare ändringar).

Kursens mål
Kursen riktar sig till personer som vill utveckla ledarför-
mågor med ett coachande förhållningssätt. Målgruppen är
chefer, idrottsledare, projektledare eller andra ledare som
är intresserade av praktiska kunskaper och färdigheter i
professionell coaching och strategisk internkommunikation.
Kursens mål är att studenterna ska utveckla praktisk kunskap
och ett coachande förhållningssätt utifrån teorier, modeller,
forskning och beprövad erfarenhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• förstå och beskriva förutsättningar och egna drivkraf-
ter i självledarskap

• redogöra för olika strategier, modeller, metoder och
teorier för coachande ledarskap och strategisk intern-
kommunikation.

Färdighet och förmåga

• använda kunskaper i gruppdynamik, kommunikation,
feedback och effektiva möten för team-utveckling

• tillämpa metoder för coachande ledarskap, känslore-
glering och medvetenhet som medför prestation på
hög nivå, trots hård belastning i samband med stress.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt analysera och reflektera över eget coachande
ledarskap i olika praktiska sammanhang

• med stöd i forskningsbaserad kunskap och beprövad
erfarenhet identifiera lämpliga kommunikativa strategi-
er för förändrings- och målarbete i olika sammanhang

Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen studeras och diskuteras former, processer och
metoder för coachande ledarskap, personlig kommunika-
tion/samtalskommunikation och intern kommunikation. Ef-
fekter och konsekvenser av coachande ledarskap på både
organisations, grupp och individnivå belyses, problematiseras
och tillämpas. Kursen tar även upp hantering av olika praktis-
ka behov och förutsättningar för komplexiteten i nutida le-
darskap. Studenterna får också praktiskt öva sig i coaching av
individer och grupper för ett samarbetsinriktat förhållnings-
sätt. Studenten får även öva sig i utvärdering av coaching och
kommunikation.

Undervisning
Kursens undervisning sker i form av föreläsningar och se-
minarier. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men
undervisning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under-
känd eller Godkänd.

Kursen examineras genom seminarier med obligatoriskt
deltagande och en individuell skriftlig tentamen.

Examinationsmoment Betyg

Seminarium I 0,5 hp U/G

Seminarium II 0,5 hp U/G

Seminarium III 0,5 hp U/G

Seminarium IV 0,5 hp U/G

Seminarium V 0,5 hp U/G

Seminarium VI 0,5 hp U/G

Seminarium VII 0,5 hp U/G

Seminarium VIII 0,5 hp U/G

Individuell skriftlig tentamen 3,5 hp U/G

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från
angiven examinationsform och medge att en student exami-
neras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara beslut om
särskilt pedagogiskt stöd.
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Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bentzen, Marte., Kenttä, Göran., Ström, Per-Olof., Meckbach, Susanne. & Falk, Stefan. Utveckla ledarskapet: fakta, inspira-
tion och reflektioner. SISU Förlag, 2016

Dahlman, Susanne. & Heide, Mats. Strategisk intern kommunikation: led organisationer med kommunikation. Liber, 2016

Hilmarsson, Hilmar- Thór. Coachande ledarskap: för samarbete, effektivitet och hälsa. Studentlitteratur, 2020

Whitmore, John. Coaching för bättre resultat: Principer och strategier för coachande ledarskap. Natur och Kultur, 2018

Ytterligare artiklar kan tillkomma


