
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programplan for Coaching og relasjonsledelse 

Coaching and Relational Leadership 

 
Videreutdanning på bachelornivå 

60 studiepoeng/60 ECTS 

Deltid 

 

Studieprogramkode: COROL 

 

 

 
Godkjent av dekan 

Dato 27.6-2013 

Redaksjonelle endringer 09.06.2015 
Redaksjonelle endringer 13.05.2017 

 

 

 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning 

Programplanen gjelder fra kull høst 2017 



1  

Innhold 

Innledning ............................................................................................................................................................... 2 

Målgruppe .......................................................................................................................................................... 2 

Opptakskrav ..................................................................................................................................................... 3 

Læringsutbytte ...................................................................................................................................................... 3 

Innhold og oppbygging ......................................................................................................................................... 4 

Arbeids- og undervisningsformer ..................................................................................................................... 5 

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse ........................................................................... 5 

Vurdering ............................................................................................................................................................... 5 

Emneplaner ............................................................................................................................................................ 7 

CORO7100 Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil ........................................................... 7 

CORO7200 Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching ......................................... 10 

CORO7300 Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner ................................................. 14 

 



2  

Innledning 

Dette studiet er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og 

organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse 

som grunnlag for en coachende lederstil. I studiet legges det vekt på det mellommenneskelige 

perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Gjennom 

hele studiet utfordres studentene til systematisk og grundig refleksjon over sin rolle som leder. 

Studentenes individuelle kompetanseutvikling forankres i en verdibasert, etisk og praksisnær 

grunnholdning. 

 

Coaching handler om å legge til rette for å frigjøre faglig og personlig potensiale hos andre, og 

bidra til bevegelse fra ord til handling. Ideen er at alle medarbeidere kan myndiggjøre seg selv og 

drive selvledelse. 

 

Gjennom studiet legges det vekt på at den coachende leder bidrar til at medarbeidere, team og 

virksomheter kan videreutvikle sitt talent og realisere sine mål. Den coachende leders rolle er å 

bidra til å synliggjøre, sette ord på, reflektere over, anerkjenne og utfordre medarbeidernes 

personlige og faglige utvikling. 

 

Studentene skal planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere faktiske tiltak på 

arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst både som studenter og for dem som ledes. 

Studentene skal utvikle handlingskompetanse i å anvende strategier og verktøy kjent fra 

coachingfeltet og ledelsesfeltet. Studiet skal bidra til utvikling av ledere som har en 

relasjonsorientert og verdibasert lederstrategi og som er i stand til å utvikle og videreutvikle 

verdibaserte organisasjoner. 

 
Med dagens krav til økt verdiskaping og stadige omstillinger, vil en coachende leder kunne bidra 

positivt både til organisasjonsutvikling og til godt arbeidsmiljø ved at medarbeidere verdsettes 

gjennom å bli sett, tatt på alvor og utfordret. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for studiet er ledere, eller ansatte som ønsker å bli ledere, i private, offentlige eller 

frivillige virksomheter, som ønsker å utvikle og forbedre sin kommunikative og relasjonelle 

kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Studiet vil også være relevant for personer 

som arbeider med internopplæring, omstillingsprosesser, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 

inkluderende arbeidsliv, som f. eks. personalkonsulenter, kompetanseutviklere eller tillitsvalgte. 

Det er en fordel for best mulig læringsutbytte at studenten er i arbeid. 
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Opptakskrav 

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.  

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan 

ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende: 

- fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis  

- minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller 

annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Språkkunnskaper skal dokumenteres 

med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole 

eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en 

arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt 

norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere 

med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk 

tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til 

høyere utdanning.  

 

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende 

regelverk. 

 

Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiet Veiledning & coaching (VEIC eller VCOO), 

emnene VEIC7100 eller VCOO7100 og VEIC7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for hhv 

emnene CORO7100 og CORO7200. 

 

For å få uttelling i studiepoeng, må deltakerne oppfylle de generelle opptakskravene til studiet. De 

som ikke oppfyller disse kravene, kan ta studiet som etterutdanning og vil få et kursbevis ved endt 

studium. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Kandidaten 

- har innsikt i grunnleggende teori, metoder, modeller og verktøy innen coaching og 

relasjonsledelse 

- har forståelse for hvordan coachende lederstil kan anvendes på individ-, team- og 

organisasjonsnivå 

- kan redegjøre for hvordan man hjelper medarbeiderne til å utvikle sitt talent og realisere 
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sine mål i samsvar med dagens krav til empowerment (myndiggjøring) og selvledelse 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

- kan bidra til læring på individ-, team- og organisasjonsnivå gjennom praksisarbeid i studiet 

- kan utvikle evne til aktiv lytting, viser åpenhet for andres meninger og følelser, viser 

omsorg og er i stand til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. 

- viser evne og vilje til å løse oppgaver i fellesskap basert på gjensidig tillit og respekt 
 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

- utviser moralsk og etisk ansvar samt toleranse for menings- og kulturforskjeller 

- har evne til å balansere rollen som coachende leder med andre lederroller 

- viser evne til egenrefleksjon og individuell utvikling av kompetanse i faget 

 

 

Innhold og oppbygging 

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium og består av tre emner: 

CORO7100: Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil – 15 studiepoeng 

CORO7200: Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching – 15 studiepoeng 

CORO7300: Coaching og relasjonsledelse lærende organisasjoner – 30 studiepoeng 

 

 

Emnene må gjennomføres i rekkefølge slik at gjennomføring av CORO7100 eller tilsvarende er en 

forutsetning for opptak på CORO7200, og gjennomført CORO7200 eller tilsvarende er en 

forutsetning for CORO7300. 

 

Studiet kan tilbys som oppdrag og tilpasses offentlige eller private virksomheter som ledd i 

kompetanseutvikling. Vektlegging og rekkefølge av temaer tilpasses studentgruppen og 

dagsaktuelle problemstillinger. 

 

Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidspraksis og den nære sammenhengen 

mellom praksiserfaringer og relevant teori. Det legges vekt på at teori konkretiseres og utprøves 

som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coachingkompetanse, med spesiell vekt på 

relasjonsledelse. Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring er en vesentlig 

referanseramme for studiet. 

 
Det faglige innholdet er ordnet i temaer. De skal være eksempler, skal konkretisere og være 

veiledende for å nå målene i emnene. Temaene er formulert slik at de skal gi handlingsrom for den 
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enkelte lærer og kunne tilpasses kompetansen i studentgruppen. Temaene er derfor ikke vektet. 

Det utarbeides undervisningsplaner for hvert emne. 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

Studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på studentenes egenutvikling. Arbeidsformene 

forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. 

 

Arbeidsformene er en viktig del av studiet, og bidrar til studentenes faglige og personlige utvikling 

og økt refleksjonsnivå, gjennom blant annet: 

- Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring og pedagogiske 

verksteder 

- Arbeid i grupper 

- Gi og motta coaching og veiledning, individuelt og i gruppe 

- Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner 

- Skriftlige oppgaver i form av logger, prosjektdokumentasjon og refleksjonsnotater 

- Bruk av IKT, video og annet teknisk utstyr i sammenheng med coaching og veiledning 

 

Fagansvarlig gir tilbakemelding og veiledning på studentenes arbeid underveis i studiet. 

 
Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse 

Arbeidskravene skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for 

studieprogresjonen. Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne framstille 

seg til eksamen. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 

 
Se for øvrig beskrivelse av arbeidskrav under hvert enkelt emne. 

 

 

Vurdering 

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og 

eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved høgskolen i Oslo og 

Akershus. 

 

Den formelle vurderingen i studiet framgår av tabellen. Denne danner grunnlag for 

karakterutskriften. 
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Sem. Emnekode og emnenavn 
Studie- 

poeng 

Vurderings-/ 

eksamens-form 

Vurderings 

-uttrykk 

1 CORO7100 Grunnleggende 

kompetanse i coachende lederstil 

15 Skriftlig 

prosjekteksamen, 

individuell. 

Bestått/ 

ikke bestått 

2 CORO7200 Grunnleggende 

kompetanse i ledelsesbasert 

teamcoaching 

15 Prosjekteksamen i 

gruppe, skriftlig 

og muntlig, teller 

50 % hver. 

A - F 

4 CORO7300 Coaching og 

relasjonsledelse i lærende 

organisasjoner 

30 Skriftlig 

prosjekteksamen i 

gruppe. 

A - F 

 

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om 

universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. 

 

Studentens rettigheter og plikter ved evt. ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og 

eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til 

eventuell ny/utsatt eksamen i StudentWeb. 
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Emneplaner 

 
CORO7100 Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil 

 

Emnekode og 

emnenavn 

CORO7100 Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil 

Engelsk navn Basic Competence in Coaching Management Style 

Studieprogrammet 

emnet inngår i 

Coaching og relasjonsledelse, videreutdanning på bachelornivå 

Studiepoeng 15 

Semester 1 

Undervisningsspråk Norsk 

 

Innledning 

I CORO7100 fokuseres det på coaching som metode for en verdibasert og relasjonsorientert 

ledelsesform. Emnets faglige innhold retter seg primært mot den enkelte students ferdigheter i 

kommunikasjon og relasjonsbygging en til en. Studenten skal bli kjent med dette gjennom 

eksempler og praktiske øvelser. Grunnleggende teori kombineres med praktiske øvelser. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper 

Studenten har 

- grunnleggende innsikt i og forståelse for coaching som basis for en verdibasert og 

relasjonell lederstil 

- kunnskaper om å utøve individuell coaching på en systematisk og strukturert måte 

- kjennskap til det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for coaching 

- grunnleggende innsikt i og forståelse for ledelse, systematikk, struktur og prosess i 

coaching, med utgangspunkt i kommunikasjonsverktøy 

- grunnleggende innsikt i, og forståelse for, coaching som lederstil, verdibasert ledelse og 

coachende lederatferd 
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Ferdigheter 

Studenten 

- har kommunikasjonsferdigheter som kan bidra til ledelse i samsvar med filosofien om det 

myndiggjorte mennesket 

- kan gjennomføre coaching og coachingprosesser på en strukturert måte 

- kan anvende verktøy og strategier for å bidra til god kommunikasjon og relasjonsbygging 

relevant for en coachende leder 

- kan reflektere over egen coachende lederstil og væremåte 

- kan anvende en coachende tilnærming, for å håndtere samarbeid og konflikt 

 

 

Generell kompetanse 

Studenten har 

- generell kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter i ulike situasjoner gjennom å 

vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til kritisk tenkning i gruppesamarbeid og de 

praktiske prosjektene. 

 
Innhold 

- Prinsipper, sentrale begreper og utfordringer i coaching 

- Coaching i verdibasert og relasjonsorientert ledelse 

- Verktøy og strategier i kommunikasjon 

- Relasjonsbygging 

 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer ovenfor. 

 

 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

- Utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål for emnet. Individuell, skriftlig oppgave. 

Omfang: inntil 400 ord. 

- Gjennomføre to samtaler hvor coaching benyttes. Arbeidskravet dokumenteres ved logg. 

Omfang: inntil 2.000 ord. Arbeidskravet danner grunnlag for eksamen. 

 
 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse 

- Delta på fellessamlinger. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 

- Delta i studiegruppe der det fokuseres på ulike utfordringer relatert til en coachende 

lederstil og hvor det trenes på den coachende samtalen både som fokusperson og coach. 

Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 
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Vurdering 

Skriftlig prosjekteksamen, individuelt. 

 

 

Eksamen består av å dokumentere to samtaler hvor coaching benyttes. Dokumentasjonen skal 

bestå av egne utviklingsmål, plan for samtalene, beskrivelse av selve gjennomføringen og 

refleksjoner der studentene beskriver egne oppdagelser, utvikling og ønsker for framtidig 

forbedring av egen coaching. Dokumentasjonen skal være knyttet opp mot relevant teori og 

læringsutbyttet for studiet og emnet. Omfang: 2.000-4.000 ord. 

 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. 

 

 

Eksamen vurderes av én intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og 

vurderingsprosesser i studieprogrammet. 

 
Pensum 

 

Emne CORO7100: Grunnleggende kompetanse i coachende 

lederstil – 15 studiepoeng 

Antall 

sider 

Angeltveit, R., Evjen, P.J. & Haugen, R. (2006): Coaching, utvikling og ledelse. 

Oslo: Akilles Forlag 

126 

Berg, M.E. & Ribe, E. (2013): Coaching : å hjelpe ledere og medarbeidere til å 

lykkes. Oslo: Universtetsforl 

 

 Coaching : å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes 

 

309 

Hartviksen, M. & Kversøy, K.S. (2008): Samarbeid og konflikt. SØT-modellen 

Bergen: Fagbokforlaget 

220 

Kversøy, K. S. (2012): Etikk – en praktisk vinkling. Bergen: Fagbokforlaget 122 

Spurkeland, J. (2009): Relasjonsledelse. Oslo: Universitetsforlaget 228 

 

Totalt: 1005 sider 
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CORO7200 Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching 
 

 
Emnenavn CORO7200 Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert 

teamcoaching 

Engelsk navn Basic Competences in Leadership-Based Teamcoaching 

Studieprogrammet 

emnet inngår i 

Coaching og relasjonsledelse, videreutdanning på bachelornivå 

Studiepoeng 15 

Semester 1 

Undervisningsspråk Norsk 

 

Innledning 

Innholdet i CORO7200 rettes mot utvikling av kompetanse i å planlegge, begrunne, gjennomføre 

og vurdere coaching og relasjonsledelse i praksis, med spesiell vekt på ledelsesbasert 

teamcoaching. Studentene blir kjent med gruppepsykologi, gruppedynamikk og utviklingsfaser i 

grupper. Ulike modeller for ledelsesbasert teamcoaching prøves ut og evalueres. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 
Kunnskaper 

Studenten har 

- innsikt i ulike modeller for kommunikasjon og ledelse på gruppe-/teamnivå 

- innsikt i ledelsesbasert teamcoaching med tilhørende utfordringer og muligheter kulturelt, 

metodisk, prosessuelt og etisk 

- kunnskaper om relasjonsledelse og relasjonskompetanse i et gruppe-/teamperspektiv 

- kjennskap til gruppepsykologi, gruppedynamikk og teamutviklingsfaser 

- innsikt i og forståelse for samspillsprosesser, konflikter og motstand i utvikling av team 

- kjennskap til og innsikt i gruppen/teamet som læringsarena og kompetanseutvikling i 

grupper/team 

- kjennskap til sider ved ekstern coaching, mentoring og nettverksetablering 

- innsikt i og forståelse for ulike perspektiver ved praktisk etikk i coaching og 

relasjonsledelse 
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Ferdigheter 

Studenten 

- har handlingskompetanse i ledelsesbasert teamcoaching og skal kunne planlegge, 

gjennomføre og evaluere teamcoaching 

- kan planlegge, teoretisk begrunne, gjennomføre, reflektere over og vurdere egen og 

andres utøvelse av coaching og coachende lederaktiviteter 

- kan lede og strukturere kommunikasjon i en gruppe/et team basert på forståelse av 

gruppens/teamets utviklingsnivå 

- kan delta i gruppeprosesser under egen kompetanseutvikling 
 

 

Generell kompetanse 

Studenten har 

- generell kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis og i ulike 

situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til kritisk tenkning i 

gruppesamarbeid og de praktiske prosjektene 

- et modent etisk refleksjonsnivå i forhold til egen rolle som coachende leder 
 
 

Innhold 

- Coaching som metode i ledelse 

- Prinsipper, muligheter og utfordringer i ledelsesbasert teamcoaching 

- Gruppen/teamet som læringsarena 

- Gruppepsykologi og gruppedynamikk 

- Samspillprosesser, konflikter og motstand i coaching 

- Etikk i coaching og relasjonsledelse 

 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

Se punkt om Arbeids- og undervisningsformer ovenfor. 

 

 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

- Planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team 

eller grupper.  Planleggingen skal skje i grupper på 3-5 studenter, mens hver student skal 

gjennomføre to coachingsamtaler. Arbeidskravet dokumenteres individuelt ved logg. 

Omfang: inntil 2.000 ord. 
 
 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse 

- Delta på fellessamlinger. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 
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- Delta i studiegruppe der det fokuseres på ulike utfordringer relatert til ledelsesbasert 

teamcoaching. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 

 
Vurdering 

Eksamen gjennomføres i to deler, del 1 er skriftlig prosjekteksamen i gruppe og del 2 er muntlig 

gruppeeksamen. Eksamen gjennomføres i grupper på 3-5 studenter.  Det er anledning til å søke 

om å avlegge eksamen individuelt. 

 

Skriftlig eksamen består av å dokumentere et utviklingsprosjekt med ledelsesbasert coaching av 

team eller grupper. Dokumentasjonen skal beskrive forankring, planlegging, gjennomføring og 

gruppens felles refleksjoner over tiltakene som er gjort. Dokumentasjonen skal også inneholde 

individuelle refleksjoner der studentene beskriver egne oppdagelser, utvikling og ønsker for 

fremtidig forbedring av egen teamcoching. Dokumentasjonen skal være knyttet opp mot relevant 

teori og læringsutbyttet for studiet og emnet. Omfang: 6.000-10.000 ord. 

 

Muntlig gruppeeksamen gjennomføres ved at gruppen reflekterer over sin læring og utvikling, 

individuelt og som gruppe, med utgangspunkt i den skriftlige eksamen. 

 
Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksamen vurderes etter karakterskalaen A-F. 

 

 

Det gis én samlet karakter. Skriftlig og muntlig eksamen teller 50 % hver.  Skriftlig 

prosjekteksamen må være bestått for at muntlig eksamen kan gjennomføres. Muntlig eksamen må 

være vurdert til minimum E for at det skal gis samlet ståkarakter. 

 

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og 

vurderingsprosesser i studieprogrammet. 

 
Ved ny og utsatt skriftlig prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av 

prosjektoppgaven. Ny og utsatt muntlig eksamen gjennomføres på grunnlag av bestått skriftlig 

eksamen. Samme gruppe gjennomfører ny og utsatt eksamen. 

 

Ved klage på karakter etter skriftlig gruppeeksamen kan klage framsettes av enkeltstudenter eller 

hele gruppen. Evt ny karakter gjelder for de som har klaget. 
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Pensum 
 

Emne CORO7200: Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert 

teamcoaching – 15 studiepoeng 

Antall 

sider 

Espedal, G., Andersen, T. & Svendsen, T. (2006): Løsningsfokusert coaching. 

Oslo: Gyldendal Akademisk.  

242 

Gjerde, S. (2010): Coaching; Hva – hvorfor – hvordan Bergen: Fagbokforlaget 271 

Moxnes, P. (2012) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon; et 

organisasjonspsykologisk perspektiv. 4. utg. Kap 1 – 7 og 11. Oslo: 

Universitetsforlaget 

146 

Ravn, I. (2011): Facilitering – ledelse af møder der skaper verdi og mening. 

København: Reitzels 

229 

Søholm, T.M. et al (2007): Lederen som teamcoach. København: Børsens 

forlag 

112 

 

Totalt: 1000 sider 
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CORO7300 Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner 
 

Emnekode og 
emnenavn 

CORO7300: Coaching og relasjonsledelse i lærende 
organisasjoner 

Engelsk navn Coaching and Relational Leadership in Learning Organizations 

Studieprogrammet 

emnet inngår i 

Coaching og relasjonsledelse, videreutdanning på bachelornivå 

Studiepoeng 30 

Semester 3+4 

Undervisningsspråk Norsk 

 

Innledning 

CORO7300 legger grunnlaget for å benytte en coachende tilnærming til endrings- og 

utviklingsprosesser på avdelings- og organisasjonsnivå i lærende organisasjoner. Den coachende 

lederstilen ses i sammenheng med andre former for utøvende lederskap, og studenten 

bevisstgjøres på muligheter og begrensninger ved bruk av coachende verktøy og metoder i 

utviklingsprosesser.  Begrepet «lærende organisasjoner» beskrives og konkretiseres, og det 

fokuseres på utvikling av en organisasjonskultur som bygger på verdibasert ledelse, 

relasjonsledelse og coachende lederstil. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper 

Studenten har 

- kunnskaper om en coachende tilnærming til ledelse av endrings- og utviklingsprosjekter 

- kjennskap til coachende verktøy som kan brukes i endrings- og utviklingsprosesser 

- innsikt i, kan sette ord på og utveksle egne verdier hos seg selv og i en organisasjon 

- forståelse for hvordan medvirkning skapes i utviklingsprosesser 

- innsikt i hvordan man vekker motivasjon og engasjement for utvikling 

- kunnskap om makt, ansvar og motstand i samarbeid og konflikt i utviklingsprosesser 

- kjennskap til begrepet lærende organisasjoner 

 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

- planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere utviklingsprosesser på egen 

arbeidsplass i samsvar med filosofien om lærende organisasjoner 
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- lede og strukturere et utviklingsprosjekt på en arbeidsplass ved hjelp av coachende 

verktøy 

- arbeide med verdier og etikk gjennom ulike innfallsvinkler 

- tilrettelegge for at medarbeidernes erfaringer og kompetanse utfordres og anvendes som 

en ressurs i endrings- og utviklingsarbeid 

- gjøre reflekterte valg og anvende verktøy som bidrar til konstruktiv konflikthåndtering 

- legge til rette for motivasjon og engasjement i utviklings- og endringsprosesser 

- reflektere over sin egen coachende rolle som leder 

- viser ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenking til egen coachende tilnærming til 

ledelse. 

 
Generell kompetanse 

Studenten 

- har generell kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter fra hele studieløpet på 

selvstendig vis og i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til 

kritisk tenkning i gruppesamarbeid og de praktiske prosjektene. 

- kan bruke arbeidsplassen som læringsarena 

- har ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenking om seg selv som coachende leder, 

har et kritisk forhold til systematisk og grundig utviklingsarbeid 

- har en reflektert holdning til etiske utfordringer og dilemmaer når coachende tilnærming 

brukes 

- kan synliggjøre makt- og ansvarsforhold i endrings- og utviklingsprosesser 
 
 

Innhold 

- Lærende organisasjoner 

- Ledelse av endrings- og utviklingsprosjekter ved hjelp av coachende tilnærming 

- Muligheter og begrensninger ved bruk av coachende verktøy og metoder i 

utviklingsprosesser 

- Coaching som metode i konflikthåndtering på organisasjonsnivå 

- Makt- og ansvarsforhold på organisasjonsnivå 

- Verdier og kultur i lærende organisasjoner 

 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer ovenfor. 
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Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

- Utarbeide en skriftlig plan for et utviklingsprosjekt i egen eller annen egnet organisasjon. 

Prosjektet skal være forankret på organisasjonsnivå. Planen skrives i grupper på 3-5 

studenter og skal være godkjent før studentene kan gå videre med prosjektarbeidet. 

Omfang: inntil 800 ord. 

- Planlegge, gjennomføre og drøfte et utviklingsprosjekt som studiegruppe. I prosjektet skal 

hver student gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen eller annen egnet organisasjon. 

Arbeidet dokumenteres ved individuell logg på inntil 1.000 ord. 

- Muntlig presentasjon av utviklingsprosjektet for medstudenter og evt andre innbudte 

gjester. Presentasjonen gjøres dels individuelt, dels gruppevis. 

 
Faglig aktivitet med krav om deltakelse 

- Delta på fellessamlinger. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer. 

- Delta i studentgruppe med 3-5 studenter som gjennomfører et utviklingsprosjekt. Fravær 

ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer. 

 
Vurdering 

Skriftlig prosjekteksamen som gjennomføres i grupper på 3-5 studenter. Det er anledning til å 

søke om å avlegge eksamen individuelt. 

 

Eksamen består av å dokumentere et utviklingsprosjekt med ledelsesbasert coaching på 

organisasjonsnivå.  Dokumentasjonen skal beskrive forankring i organisasjonen, planlegging, 

gjennomføring og gruppens felles refleksjoner over tiltakene som er gjort. Dokumentasjonen skal 

også inneholde individuelle refleksjoner der studentene beskriver egne oppdagelser, utvikling og 

ønsker for fremtidig forbedring av egen praksis med coaching og relasjonsledelse i lærende 

organisasjoner. Dokumentasjonen skal være knyttet opp mot relevant teori og læringsutbyttet for 

studiet og emnet. Omfang: 6.000-10.000 ord. 

 
Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksamen vurderes etter karakterskalaen A-F. 

 

 

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og 

vurderingsprosesser i studieprogrammet. 

 

Ved ny eksamen kan det leveres inn en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven. 
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