
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. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSPLAN

Ledarskap och coachning II 15 hp
Leadership and coaching II 15 cr

Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2013-03-14 HT2013

2016-06-30 HT2016

Fördjupning G1F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod IDG312

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 40.0 %
Vårdområdet 60.0 %

Mål Moment 1: Coaching
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för coachingens historik, teorier, grunder och förutsättningar
2. förklara och tillämpa metoder i coaching
3. redogöra för coachens betydelse för individens möjlighet att såväl formulera som nå
uppsatta mål
4. beskriva processen vid coachande samtal
5. genomföra och analysera egna coachande samtal
 
Moment 2: Ledarskap
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
6. beskriva hur förhållningsätt och etiska ställningstaganden hos ledaren kan påverka
gruppklimat, motivation, lärandeprocesser och prestation.
7. tillämpa kunskap om grupprocesser och ledarskap
8. visa grundläggande kunskap och förståelse för ledarskapets betydelse inom anpassad fysisk

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=IDG312&revisionId=2818&lang=sv
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aktivitet (AFA)
 
Moment 3: Fältstudier
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
9. genomföra coachande samtal som kan bidra till motivation och förändring
10. beskriva och exemplifiera hur coachande samtal kan bidra till måluppfyllelse

Kursens innehåll Moment 1: Coaching
- coachingens bakgrund, framväxt och innehåll
- coaching som metod
- mål-orientering
- coachande samtal
- motivation och förändringsprocesser
 
Moment 2: Ledarskap
- teorier om grupper och grupprocesser
- teorier om ledarskap
 
Moment 3: Fältstudier
-coaching
-ledarskap

Undervisning Föreläsningar, seminarier och övningar.

Förkunskaper Ledarskap och coaching I 7,5 hp

Examinationsform Skriftlig examination, muntlig examination, laboration.
 
För godkänt betyg krävs närvaro vid seminarier och laborationer

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Skriftlig examination: Coaching 4 hp Betyg: AF

0002   Laboration: Coaching 1 hp Betyg: MV

0003   Muntlig examination: Coachande samtal 1 hp Betyg: MV

0040   Skriftlig examination: Ledarskap 4 hp Betyg: AF

0050   Laboration: Ledarskap och grupprocesser 2 hp Betyg: UG

0060   Laboration: Fältstudier, Coachande samtal 1,5 hp Betyg: MV

0070   Skriftlig examination: Fältstudier 1,5 hp Betyg: UG


