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Teamledelse/coaching 
- Udvikle og opbygge teamkultur og teamperformance 
 

Formålet:  
At du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler dine færdigheder i at 

etablere, udvikle og lede teams, samt at opbygge en teambaseret kultur med tværgående 

coaching, helhedsforståelse og feedback som centrale elementer. 
 

Målgruppe: 
Uddannelsen er målrettet personer der ønsker metoder og værktøjer, til proaktivt at kunne 

skabe og vedligeholde innovative og dynamiske teams. 

Der er ingen adgangskrav eller specielle forudsætninger for at deltage og har du en coaching 

uddannelse fra tidligere, vil du kunne få øje på nye fokusområder.  
 

Målet med uddannelsen: 
 Du lærer de vigtigste roller som teamcoach/leder 

 Du opnår viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en gruppes udvikling på 

vej til at blive et team, og hvilken rolle teamcoachen har undervejs 

 Du opnår forståelse af praksis, samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for 

teamcoaching 

 Du opnår indsigt i eventuelle barrierer for etablering af en teamkultur 
 

Du opnår færdigheder i: 
 At anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til 

Teamcoaching/ledelses praksis og arbejdsprocesser 

 At kunne vurdere teamets problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og 

større grupper i relation til teamledelse 

 At i en struktureret sammenhæng kunne udvikle din egen coaching og ledelsespraksis i 

relation til etablering og udvikling af teams 

 At kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at 

udvikle teamet i den rigtige retning 

 JTI personprofil analyser 
 

Indhold: 
 Teamledelse som metode og 

teamledelse i praksis i organisatorisk 

kontekst 

 Gruppedynamik og processer 

 Teamets udviklingsfaser 

 Rollen som teamleder 

 Etik og moral i teamledelse i 

organisationer 

 Den organisatoriske kontekst for 

teamledelse 

 Kompetenceudvikling og teamledelse 
 

Undervisningsform: 
Uddannelsen er et miks af undervisning, gruppearbejde og træning. Viden omdannes til 

færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Litteratur og undervisningsmappe 

udleveres ved opstart på uddannelsen. 
 

Tidsforbrug: 
3 dages undervisning og træning samt eksamen af ½ times varighed.  
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