
Coachuddannelsen, modulopbygning 

Modul 1: Dig i rollen som coach 

Tænk som en coach!

På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede 
og effektive coachingmodel De seks Trin. Du får et klart billede af hvad coaching er. Og 
du lærer om coachrollen og hvor du passer ind i coachingens verden. Vi underviser vi 
dig i alle trin i coachingmodellen, så du kan begynde at øve dig på at coache, så snart 
du kommer hjem. Du oplever, hvordan vi coacher, når vi laver en live coachingsession. 
Og du øver selv De Seks Trin ved at coache dine med-kursister. Undervejs får du 
selvfølgelig støtte og feedback af vores dygtige coachtrænere.

På modul 1 går vi særligt i dybden med coachingmodellens Trin 1 om Målsætning – og 
så præsenterer vi dig for de overordnede teorier omkring overbevisninger. Derudover vil 
vi også introducerer dig for andre grundlæggende begreber og koncepter, som du skal 
have forståelse for, når du begynder at coache.

Indholdet på modul 1 er bl.a.:

• Hvad er coaching? Og hvad er det ikke?
• Bliv fortrolig med 6-trins modellen
• Din identitet og egentilstand som coach
• Se en professionel coachingsession. Og gør det selv!
• Lær at give og modtage konstruktiv og personlig feedback
• Introduktion til overbevisninger, forhindrende historier og livsmønstre
• Specifikke værktøjer til at bryde dårlige mønstre og skabe gode vaner i stedet



Modul 2: Værktøjskassen der rykker 

Overvind forhindringer. Gå efter drømmen!

På modul 2 sætter vi fokus på de værktøjer, der gør den store forskel for dine klienter.
Du vil lære om tilstande, om successtrategier og om støttende og hæmmende historier. 
Du får også redskaberne til at afdække og overkomme forhindringer. Og så vil du lære 
om regler. Et værktøj, som vil have afgørende betydning, både for dig i din egen proces 
og som hjælp til dine klienter.

Vi går på dette modul i særlig grad i dybden med coachingmodellens Trin 2 om 
Forhindringer og Trin 4 om Mønsterbrud. Du får igen praktisk træning i at coache dine 
medstuderende og vi arbejder med feedback som et effektivt redskaber til at fremme en 
hurtig udvikling af dine coachingevner.

Derudover vil du for første gang blive præsenteret for værktøjet De Globale Indsigter, 
som er udviklet af Chris Manning, og på dette modul går vi i dybden med to af dem.
Indholdet på modul 2 er bl.a.:

• Identificer hvad der forhindrer din klient
• Spot klientens individuelle måde at udtrykke sig på og stil spørgsmål, der udfordrer 
• hans tænkning
• Mønsterbrud – erstat dårlige mønstre med gode vaner
• Stop selvsabotage
• Livshjulet som værktøj i dine sessioner
• Pyramiden – et afklarings- og motivationsværktøj
• Skab indre ro og motivation
• Løft barren – læg en successtrategi
• Mannings Feedback-model – et effektivt redskab til både professionel og privat brug



Modul 3: Sådan finder du motivation 

Bryd mønsteret. Få mod og motivation til at handle.

Modul 3 fokuserer vi på Trin 3 om Motivation og Trin 4 om Mønsterbrud. Du får også 
flere værktøjer til bæltet. Du får blandt andet Beslutningsmodellen, som er et værktøj, 
du kun får på Manning Inspires Coachuddannelse.

Derudover vil du lære at sætte rammen om en coachingsession, men også ethvert 
andet oplæg eller møde. Du vil også lære at definere en ny ramme, når klienten har låst 
sig fast på en tolkning, som ikke støtter ham eller hende.

Vi lærer dig også, hvordan du opsamler læring i et forløb, efter en coachingsession eller 
i undervisningssammenhæng. Det er det, vi kalder henholdsvis preframing, reframing 
og deframing.

Du vil selvfølgelig også blive præsenteret for flere af Chris Mannings Globale Indsigter. 
Og så er modul 3 det modul, hvor du første gang modtager feedback fra trænede 
coaches. På baggrund af en halv times coaching får du feedback på dine styrker, men 
også hvor du med fordel kan fokusere på for at blive en endnu dygtigere coach.

Indholdet på modul 3 er bl.a.:

• Vejen fra offer til kriger
• At træffe den rigtige beslutning
• Find dit grundmønster
• Din gave til verden
• Overbevisende og kraftfuld kommunikation
• Få personlig feedback på din coaching



Modul 4: Sådan skaber du værdi 

Skab blivende forandringer!

På modul 4 sætter vi fokus på det nye alternativ i De 6 trin. Du lærer forskellige 
planlægningsværktøjer, som kan hjælpe din klient med at skabe overblik og dermed 
motivere til handling skridt for skridt. Det er ét af de værktøjer vi lærer dig under de 
fysiske alternativer.

Du får også værktøjer til at skabe mentale nye alternativer, altså definitivt rykke på 
overbevisninger, ridse i mønstre og træffe valg om at se sig selv, omstændigheder og 
andre på en helt ny måde, hvilket vil gøre en stor forskel i klientens hverdag og 
fremtidige liv.

Du lærer også at lave en værdiafklaring. Et værktøj, der kan stå alene og nogle coaches 
har specialiseret sig i værdier, da det er et så kraftfuld og grundlæggende værktøj, når 
mennesker skal forstå og arbejde med sig selv.

Desuden skal vi på dette modul se på forskellen mellem terapi og coaching og på de 6 
menneskelige behov, som tydeligt illustrerer noget om menneskers motivation og 
forskellighed.

Det er også på dette modul du for sidste gang skal coache med feedback, så du bliver 
klædt bedst muligt på til certificeringen på modul 5.

Indholdet på modul 4 er bl.a.:

• Forstå hvorfor vi gør, som vi gør
• Skab alternativer, der tænder din klient
• Arbejde med personlige værdier
• At vælge en livsvej
• Effektivitet og overblik som coach



Modul 5: Integration - Life & Business 
Få det bedste frem i dine klienter.

Efter uddannelsens sidste modul skal du som nyuddannet Coach stå på egne ben og 
ikke mindst hjælpe andre med at navigere. På dette modul får du en specialisering i 
værktøjer og indsigter for Life & Business Coaches.

En del af modulet handler om teamcoaching og de værktøjer, du kan benytte, når du 
arbejder med flere mennesker på én gang. Du bliver præsenteret for ledelses-, 
motivations-, kommunikations- og planlægningsværktøjer Du bliver introduceret til 
skyggearbejde og personlighedstyper, vi går et spadestik dybere med alle De Globale 
Indsigter og arbejder målrettet med udarbejdelse af en personlig mission og vision. 

På den måde definerer du på dette modul også din egen ledestjerne for den nye 
begyndelse, som afslutningen på Coachuddannelsen rent faktisk er.

Indholdet på Integrations-modulet er således blandt andet:

• Personlighedstyper
• Motivation og god ledelse
• Teamcoaching 
• At finde et menneskes Mission
• Public Speaking for coaches
• Skab positiv forandring og nye livsmønstre
• Skyggecoaching
• Accept – slut fred med dig selv
• Din vision, din mission og dit personlige brand



Eksaminering 

Eksamen - Skriftlig og mundtlig prøve 

Som afslutning på modul 5 er der først en skriftlig eksamen, hvor man skal vise 
grundlæggende forståelse for den teoretiske del af uddannelsen. Dernæst bliver hele 
uddannelsen afsluttet med en mundtlig eksamen, hvor du skal demonstrere, at du 
mestrer de seks trin og de øvrige faglige discipliner i en coaching-session. 

For at blive indstillet til den afsluttede eksamen og deraf følgende certificering skal du 
have gennemført to obligatoriske feedbacksessioner og i øvrigt ikke have haft mere end 
maksimalt to fraværsdage på uddannelsen.

Vi følger dig og hjælper dig igennem hele din uddannelsesproces frem til prøverne, så 
du har de bedste forudsætninger for at blive certificeret Manning Inspire Coach.

Den skriftlige prøve varer cirka en time og foregår én af dagene på modul 5.
Den mundtlige prøve ligger i forlængelse af modul 5 (typisk lørdag) og afvikles som en 
coachingsession, hvor du coacher én af dine med-kursister. Du bliver vurderet og 
certificeret af én af vores erfarne Eksaminatorer.

Manning Inspires Coachuddannelse er ACTP godkendt af verdens største 
brancheorganisation ICF, International Coach Federation. Med en ACTP akkreditering 
er vores Coachuddannelse blandt de få i Danmark, der via en omfattende 
evalueringsproces har fået tildelt den højest mulige anerkendelse fra ICF.

Du kan på vores hjemmeside finde mere information om dine muligheder for at at opnå 
ACTP eller ICF certificering som Mannning Inspire Coach. 


