
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Ej definierat

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Idrottsliga området 100.0 %

Mål Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
- Redogöra för coachingens teorier, grunder och förutsättningar.
- Förklara och tillämpa metoder i coaching
- Reflektera över coachens betydelse för individens möjlighet att såväl formulera som nå
uppsatta mål.

Kursens innehåll - Metoder för att analysera, utvärdera och utveckla den egna förmågan som ledare och coach.
- Metoder för att utveckla sina färdigheter i aktivt lyssnande och att skapa förståelse och
motivation.

Undervisning Distans, 2 sammankomster, 2 dagar per tillfälle.
Föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Examinationen består i att studenten skriftligt och muntligt, individuellt och i dialog med
grupp analyserar egna dokumenterade coachingsamtal. Grupparbeten och
tillämpningsövningar är obligatoriska.
 
0010 Skriftlig och muntlig examination 7,5 hp



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Studenten har rätt till en tentamen och fem omtentamen. Denna rätt räcker till så länge kursen
ges och ytterligare två år.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
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