
Ledelseskurs Del 2 

Modul B- Kommunikasjon 



Modul B - kommunikasjon 

• Hva er kommunikasjon 

– Intern og ekstern kommunikasjon 

• Kommunikasjonskultur 

– Kultur/ukultur 

• Coaching som verktøy 

– Hva er coaching? 

– Metodikk 

– Aktiv lytting 

– Feedback 
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Kommunikasjon er ikke lett 



Kommunikasjon –  
   alltid en relasjon 



Kommunikasjon 

• Hvordan snakker vi med hverandre 

• Kroppsspråk 

• Ros og anerkjennelse 

• Skape kultur 

• Spilleregler/retningslinjer 

• Skriftlighet 

 

5 



Intern kommunikasjon 

Med intern kommunikasjon mener vi: 

 

• Informasjonsflyten og utvekslingen av ideer og synspunkter 
mellom klubbens tillitsvalgte og ansatte 

 

• Kommunikasjonen mellom enkeltpersoner og grupper på 
forskjellige nivåer og i ulike enheter eller deler av 
organisasjonen 

 

SKRIFTLIGHET 
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God intern kommunikasjon  
kan bidra til:  

• Unngå dobbeltarbeid 

• Forebygge konflikter 

• Motvirke misnøye 

• Bedre flyt i 
beslutningsprosessene 

• Bedre service 

• Godt omdømme 

• Økt motivasjon 

• Innsparinger 

• Lavere sykefravær 

• Økt produktivitet 
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Ekstern kommunikasjon 

Informasjon til medlemmer 

Pressemeldinger 

Facebook 

Hjemmeside 

Samarbeidspartnere 

 

Se hva vi gjør! 
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Enveis og toveiskommunikasjon 

 

Hva er enveiskommunikasjon? 

 

Hva er toveiskommunikasjon? 

 

Hva fungerer best og hvorfor? 



Kroppsspråk 
(non verbal kommunikasjon) 

• Kommunikasjonen som gis via ulike kroppsholdninger, 

     bevegelser og ansiktsuttrykk formidler til et annet menneske. 

 

Utgjør ca 93 % av språket 

 

 

 

10 



Samme ord med forskjellig 
budskap 

 Kroppsspråket kan formidle helt ulike budskap som: 

• Aksept 

• Avsky 

• Interesse 

• Varm imøtekommenhet 

• Likegyldighet 
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Motsetning(inkongruens) 
mellom ord og kroppsspråk 
skaper ofte: 

• Forvirring 

• Usikkerhet 

• Engstelighet 

 

Dine handlinger taler så høyt at jeg ikke hører hva du sier 
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Kommunikasjonskultur/ukultur 

Kultur: 

• Snakke med 

• Skriftlighet 

• Positivt å være en 

    del av  

Ukultur: 

• Snakke om 

• ”Terrassevedtak” 

• Snakkis i svømmehallen om 
”for mye å gjøre” 
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Begeistring skaper gode opplevelser og engasjement 



Innsikt i coaching 

PRESISERING: 

Dette er ikke ett kurs i coaching. NIF/NSF kjører 

egne coachingkurs for tillitsvalgte på 8 timer 

som gir kursbevis 
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Alle mennesker har verdi i seg selv, 
er unike og fortjener respekt 
 
Alle mennesker har evne og rett til å 

finne sin egen vei, 

 

Coaching er tuftet på et 
humanistisk menneskesyn 



 
 

• Utvikle tenke-, være- og 
læremåte (Berg) 

• Tro på at menneske selv 
sitter på løsningen. Vi skal 
bare hjelpe til slik at de selv 
finner den 

• Låse opp for et menneskes 
potensiale til å maksimere 
sine egne prestasjoner. Det 
er å hjelpe mennesker til å 
lære, frem for å undervise 
dem.” (Whitmore, 1999) 

Hva er coaching? 



Coaching som 
kommunikasjonsverktøy  

Det innebærer følgende: 

 

• To-veis kommunikasjon 

• Åpne spørsmål 

• Aktiv lytting 

• Motivasjon og feedback 

• System og struktur 



De effektfulle åpne 
spørsmålene,  

coachens viktigste redskap 

En coachende leder/trener kjennetegnes ikke ved å gi de  
rette svarene, men ved å stille de riktige spørsmålene! 

Hensikten med de effektfulle åpne spørsmålene er å få 
mottakeren til å tenke og reflektere selv 
 
Hovedskillet hva angår spørsmål går mellom åpne og lukkede 
spørsmål 
 

Åpne spørsmål starter ofte med hv, mens lukkede spørsmål er 
slike det svares kort på(JA/NEI) 
  
 



Coaching –  
hjelp til å yte sitt beste 

 
Hjelp til selvhjelp 

 

Personen må ta 

ansvar for sin egen 

utvikling, men får 

støtte i prosessen. 

 

 



Hvorfor coaching? 

• Bevisstgjøring og 
forståelse. 

• Individualisering.  

• Handlingskompetanse.  

• Involvering  eierforhold 
til oppgavene. 

• Selvstendighet 

 

• Mulighet til å påvirke sin 
egen situasjon. 

• Prestere mer og bedre.  

• Øve opp intuisjon, skjønn, 
timing og evne til handling. 

• Ansvar for egen læring 
(PBL – livslang læring) 

 



Coachens sentrale redskap 

 

• Bevisstgjøring gjennom gode spørsmål,  
• lytte (!)  
• observere (!) 
 

• Reflektere tilbake. Samtale med den eller de andre så 
den/de kommer til å forstå nye sider av seg selv og 
situasjonen 
 

• Lytte, Komme ”bak” ordene! 
 
• Følge opp. Hjelpe med å finne handlingsalternativer 

 
 



Ører øyne 

Hjerte 

Full og hel 

oppmerksomhet 

 Effektfull lytting 



Coachingdialog 

 

Åpne spørsmål  bevisstgjøring 

• Ikke lukkede (ja/nei), retoriske eller ledende! 

• Hv-spørsmål, men ikke hvorfor 

• Vær nysgjerrig – gå på oppdagelsesferd! 

• Alle liker å bli sett. 

• Respekter den andres grenser – husk taushetsplikten! 

• Vær løsningsfokusert! 

• FEEDBACK 

 

En utfordring for coachen er å snakke mindre, lytte mer 
og være mer åpen for andres synspunkter 

 



Noen utsagn om coaching/ 
coachende lederstil 

Coaching er ikke bare et 
redskap, det er like meget 

et menneskesyn som 
baserer seg på en positiv 

forståelse av sine 
medarbeidere og tro på 
deres iboende potensiale 

Den gode coachen kjennetegnes  ved å 
utfordre den andre ved hjelp av effektfulle 

spørsmål 

Det er vanskeligere å la 
være å gi instruksjoner 
enn det er å lære å 
coache 

En god coach 
erkjenner at en 
indre hindring ofte 
er vanskeligere å 
overkomme enn en 
ytre 

Coaching bygger 
på at vi selv har 
den beste 
kunnskapen om 
oss selv 

En coachende lederstil 
forutsetter en genuin interesse 
for medarbeiderens ve og vel, 
samt toleranse for det uferdige 



Løfter du blikket ser du ingen 
grenser 



Sjekkliste modul B 
Kommunikasjon 
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Større forståelse for: 

 

 Forskjellige kommunikasjonsformer 

 Kommunikasjonskultur 

 Å bruke coaching som verktøy 
 

 

 


