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Resume
This thesis seeks to answer the following problem statement: ”How is coaching as an intimate
technology able to provide transformative learning to employee and organization?”
This final report sets out four leadership paradigms that give particular perspectives on
management. The paradigms are: The bureaucratic paradigm, the professional paradigm, New
Public Management, and the relational paradigm.
In relation to coaching, the problem of symmetry is discussed. The final report reaches the
conclusion that coaching in a work-related context is similar to the mentor-mentee relationship. We
conclude that the concept of conversation provides an appropriate metaphorical framework for
coaching in organizations.
The conclusion of the project is that coaching can be included in management as an intimate
technology, but the project also underlines that it is a technology that should be used with care. Not
all organizations and leaders will be able to benefit from coaching and bring about transformative
learning through coaching.
The perspective offers an indication of the direction that organizations should orient themselves
toward, if they wish to create more vigor and meaning within their own ranks. Event management
and protreptic management are pointed out as future perspectives.
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Indledning
I disse år sker der en omfattende strukturforandring i danske kommuner. Begreber som innovation
og forandringsledelse bruges mere og mere i den offentlige sektor. Disse begreber indikerer samlet,
at der er problemstillinger og opgaver i den offentlige sektor, der ikke kan løses tilstrækkelig
kvalificeret med de redskaber og teknologier, der p.t. bruges.
Jeg har arbejdet med ledelse og som leder i 25 år i Aalborg Kommune inden for det pædagogiske
område på forskellige niveauer og med forskellige perspektiver på opgaven. Fra den direkte ledelse
af medarbejderen og kerneydelsen tæt på borgeren til det meget overordnede strategiske
lederniveau. Endvidere har jeg en del opgaver, der indbefatter lederudvikling og talentudvikling
bredt set i organisationen.
I det ledelsesmæssige domæne er der flere opfattelser af god ledelse, som samlet udgør en
diskursmagt i ledelsen og dermed, hvordan det sande versus det falske, det lovlige versus det
ulovlige og det fornuftige versus det ufornuftige opfattes omkring ledelse.
De forskellige opfattelser bruges til at indfri forskellige sider af ledelsen, men genererer også
mængder af modsætningsfulde og paradoksale konflikter.
Dorte Pedersen fra CBS har arbejdet en del med det ledelsesmæssige domæne i den offentlige
organisation. I en fri oversættelse bruger hun en metafor, der kan lyde således: ”ledelse i
paradoksernes paradis”. Hun skriver: ”Ledelse er således i princippet ustabilt og skrøbeligt. (…)
Ledelse får hermed en paradoksal status af på den ene side at være tidens løsen på den
differentierede managementstats mange samordnings- og koordineringsproblemer og på den anden
side at være usikker og risikofyldt” (Pedersen 2009 s. 127).

Det er vigtigt for mig, at jeg udvikler mine medarbejdere og min organisation, så de og
organisationen arbejder frem til det fælles meningsfulde. Dette er en udfordring. Der er ikke altid
resonans mellem det meningsfulde for medarbejdere og det meningsfulde for organisationen. I det
moderne arbejdsliv skal organisation og medarbejderen ofte transformere eget forhold til det
meningsfulde. Ledelse handler derfor bl.a. om at minimere dissonansen og maksimere resonansen
mellem det, medarbejderen kan og vil, og det, organisationen har brug for og ønsker.
I perioder sker der brud og forandringer i store og voldsomme bevægelser, men det er et
grundlæggende vilkår og en gennemgående tone i arbejdslivet, at der pågår en forandringsproces.
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Den identitet, man har som medarbejder, det meningsskema og meningsperspektiv, man møder livet
med, er dermed i konstant opbrud, nedbrud og opbygning. Det indhold, medarbejdere beskæftiger
sig med, det samspil, de indgår i, og den lyst eller ulyst, der udgør deres drivkraft i hverdagen, afgør
meget for de muligheder, organisationer har for at løse opgaven, og medarbejdere har for at få et
meningsfuldt og givende arbejdsliv.
Du sidder med mit afgangsprojekt på Copenhagen Coaching Center i Master of Business Coaching,
MBC, og der er flere værktøjer eller læringsrum, ledere kan gøre brug af. Fra instruktion,
rådgivning, vejledning og frem til coaching.
Coaching udgør for mig en intimteknologi og en mulighedshorisont for mine medarbejdere såvel
som for min organisation samlet set. Jeg har fokus på lærings- og erkendelsesprocesser i
medarbejdere og organisation. Jeg er optaget af, hvorledes udvikling, læring og transformationer af
medarbejderens meningsskema og meningsperspektiv sker, og hvorledes ændringer i den udøvede
praksis er mulig. Kort sagt er jeg interesseret i at forstå, hvordan transformation via coaching i
organisationer kan gøre forandringer mere lystfulde og frivillige. Hvordan coaching kan skabe
resonans mellem det, organisation og medarbejder hver især ønsker, ser jeg som et vigtigt
spørgsmål at arbejde med som leder.
Coaching er en kommunikationsform og en intimteknologi, der interesserer mig. Jeg har valgt en
uddannelse som coach. Jeg oplever, at coaching er en meningsfuld kommunikationsform og
intimteknologi for min organisation og for dem, jeg coacher. Endvidere gør det også eget arbejde
meningsfuldt, da jeg føler mig godt tilpas som coach. Som coach lærer man ganske meget om
arbejdslivets udfordringer og muligheder og bliver en mere kyndig leder.
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Problemformulering
Samlet resulterer ovenstående overvejelser og problematiseringer omkring transformativ læring,
identitet, transformation generelt og coaching i forhold til de komplekse, foranderlige og
paradoksale forhold, leder, medarbejdere og organisation befinder sig, i følgende problemstilling:
Hvordan er coaching som intimteknologi i stand til at tilføre transformativ læring til medarbejder
og organisation?
Det forhold, der søges belyst er, hvad coaching eventuelt kan bibringe af transformativ læring til
medarbejdere og organisation, når coaching indgår i ledelse som en særlig ledelsesdisciplin.
For at kunne belyse og besvare min problemstilling ud fra den underliggende afgrænsning søges der
svar på flg. undersøgelsesspørgsmål:
Hvilke udfordringer har formet ledelse i den offentlige sektor, og hvordan kan den aktuelle
udfordring omkring læring og forandring for ledelse i offentlig regi begribes?
Hvad er coaching – med fokus på coaching i en arbejdsmæssig kontekst?
Hvad er transformativ læring?
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Metode
Projektets formål, strategi og struktur
I denne opgave vil jeg sætte spot på ledelse, coaching og transformativ læring. I en tid, hvor
forandring er et hverdagsvilkår, er der brug for transformativ økonomi i organisationens
kommunikation med medarbejderen.
Projektets opbygning og struktur skal ses som en egentlig strategi i forhold til at blive klogere på
transformativ læring og den position, coaching kan indtage set i forhold i ledelse. På den måde skal
opbygningen ses som en gradvis reduktion af kompleksitet, hvorefter en analyse og et overblik
bliver muligt. Formålet er at udvide min egen viden, så jeg kvalificeret kan forstå og arbejde med
coaching som en vej til at opkvalificere min organisation og medarbejdernes meningsperspektiv og
meningsskema, så det sker i resonans med tidens udfordring.
Endvidere håber jeg, at en klar struktur og strategien for min opbygning og erkendelsesmæssige
rejse i forhold til at svare på problemstillingen gør det muligt og interessant for andre, der
beskæftiger sig med læring, forandringsledelse og ledelse generelt, at læse dette afgangsprojekt.

Paradigmevalg
Det moderne samfund bygger på den antagelse, at verden kan observeres og beskrives i
videnskabelige sandheder. I det moderne samfund er mennesket i centrum og videnskaben har
overtaget den rolle, som gud og traditioner førhen udfyldte: at definere virkeligheden.
Moderniseringsprocessen er en fremadskridende konfliktfyldt proces, hvor religion i stigende grad
erstattes af politik, hvor moralen i stigende grad erstattes af videnskab, og hvor de privilegeredes
magtpositioner i samfundet i stigende grad reguleres på markedsvilkår og opløses.
I det moderne har videnskaben overtaget det guddommeliges ret til definition af virkeligheden.
Der er mange paradigmer at vælge mellem. Positivisme, der genererer sandheder. Postpositivismen,
der mener, at sandheden findes, men accepterer, at det er vanskeligt at identificere sandheden, og
konstruktivismen, der grundlæggende opfatter sandheder som midlertidige sociale konstruktioner
(Heldbjerg 2006 s. 33 f.).
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Disse paradigmer må naturligvis begrundes.
Ved indgangen til det 21. århundrede er der forskellige syn på modernitet. Sociologiens formål er
ifølge Jens Rasmussen og med Giddens ord ”at søge at analysere beskaffenheden af den nye
verden, som vi befinder os i” (Rasmussen 1997 s. 15).
Den aktuelle periode, som vi lever i, bliver beskrevet på mindst tre måder. Som ”radikaliseret
moderne”( Giddens 1994 s. 129 f.), ”postmoderne” (Rasmussen 1997 s. 24) og ”samfundet som
emergent orden” (Rasmussen 1997 s. 27).
At vælge er ikke nemt, idet jeg kan genkende flere af de argumenter og elementer, der indgår i de
respektive opfattelser.
Giddens udtrykker denne besværlighed i flg. Citat: ”At leve i den moderne verden skal snarere
sammenlignes med at være en sagesløs passager på en Jagannatvogn end at befinde sig i en
kontrolleret og præcist styret bil” (Giddens 1994 s. 52).
Jeg medierer mellem de tre positioner. De er ikke absolutte sandheder, men beskrivelser af
udviklingstendenser. Vælger jeg en position, er det ikke udtryk for, at de andre ikke kan iagttages.
Radikaliseret. Det radikaliserede består i en forståelse af, at det moderne ændrer sig meget hastigt.
Det moderne menneske kan iagttage verden og fra den iagttagelse frembringe universel videnskab
(sandhed), der kan gøres refleksiv. Samfundet er præget af kulturel samhørighed, og frigørelse er et
politisk og normativt projekt. Nutidsmennesket har et ´ansigt’, hvor identiteten er relativ stabil med
et selvets kerne, om end det er et projekt at finde den. Her fremhæves eksempelvis begreb hentet
hos Giddens. Den ontologiske sikkerhed versus eksistentiel angst.
I det radikaliserede samfund er samfundet organiseret gennem struktur og systemer, hvor magt,
determinisme og målrationalitet er drivende kræfter.
Post moderne. Ordet post betyder efter. Det moderne er afviklet, og verden er i en tilstand, hvor det
er et sisyfosarbejde at frembringe videnskabelige beskrivelser som sandhed. Derfor er viden relativ,
fragmentarisk og lokal. Samhørigheden er væk, og mennesket er autonomt og må til stadighed
iscenesætte sig selv på vekslende arenaer og har derved ikke en stabil identitet.
Emergent orden. Emergent betyder sideordnet eller orden uden hierarkiske principper. Hvert
område og hvert individ har sit eget grundlag. Der er tale om en orden, som udvikles i systemer, der
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kommunikerer gennem eget medium og kode. Ethvert af disse systemer indgår i et større system.
Orden opstår qua evne til at reducere kompleksitet. I dette paradigme bidrager den systemiske og
narrative coaching, da den netop har sit afsæt i systemteorien, der er en væsentlig del af det
teoretiske grundlag bag meningsperspektivet, som i det hele taget gør det muligt at beskrive
samfundet som emergent orden.
Samfundsdiagnosen beskriver jeg som emergent orden, kontingens, selvreference, selviagttagelse,
hvor livslang læring er grundvilkår. Med Qvortrups ord et polycentreret samfund (Qvortrup 2006 s.
63 f.).
Mit paradigmevalg i opgaven er konstruktivistisk. Sproglig kommunikation spiller den centrale
rolle sammen med refleksion og fortolkning.
Det er den aktuelle kulturelle, sociale, og samfundsmæssige sammenhæng, der sættes under lup.
Ledelse, styringsparadigmer, coaching i ledelse og transformativ læring sættes bl.a. under lup. Der
er spot på meningshorisonten i tale, skrift, symboler, diskurser, talehandlinger og fysiske handlinger
i

organisationens

hverdagssprog.

Jeg indtænker

egen

position,

kontekstmodel,

andres

kontekstmodel, semantikker, diskurser, koder og teknologier i søgen efter forståelse af den kobling,
der kan være mellem coaching og transformativ læring.
Resultatet kan ikke verificeres, men gøres til genstand for argumentation og diskussion, hvilket sker
i analysen af transformativ læring i forhold til ledelse og coaching, diskussion af identiteten som en
konstruktion, samt diskussion omkring coaching set i forhold til styringsparadigmernes
paradigmatiske konstruktioner, som bevirker et fokus på særlige meningsperspektiver og et særligt
argumentationsværk.
Det kan give anledning til ny indsigt, som kan bruges til nye initiativer.

Opbygning af opgaven
De tre afsnit har hvert sit fokus i forhold til undersøgelsesspørgsmålet. De ser på konteksten,
relationen mellem mennesker og menneskets identitetsdannelse – eller selvet, om man vil.
Flemming Andersen forbinder i ”Selvledelse” (Andersen 2008 s. 123 – 145) disse tre forhold i
relation til hinanden. De tre forhold er grundlæggende at være opmærksomme på, når man leder.
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Konteksten udgør den scene, vi til enhver tid skaber det meningsfulde samspil i. Hvis vi
ikke forstår konteksten, kan vi symbolsk have meget svært ved at se teksten.



Relationer findes altid i konteksten, og kernen i relationen kan ses som den nærhed eller
afstand, vi har til hinanden, samt den styrke, retning og magt, som vi griber ind i hinanden
med.



Individet udviser i relationen og konteksten en individuel praksisform såvel som den viden,
mening, tolkning, stemning m.m., der udgør overbygningen på praksisformerne.

Konteksten er beskrevet som ledelse i samtiden.
Relationen er beskrevet som coaching anvendt i ledelse.
Identiteten er beskrevet som en forandring via transformativ læring.
Del 1: Ledelse i samtiden.
I denne første del søges svar på flg. spørgsmål: Hvilke udfordringer har formet ledelse i den
offentlige sektor, og hvordan kan den aktuelle udfordring omkring læring og forandring for ledelse
i offentlig regi begribes?
I første afsnit søges der svar på, hvilke udfordringer forskellige løsninger historisk har udgjort et
svar på.
Dette er vigtigt, fordi ledelsesteknologier og styringsparadigmerne, der løbende er fremkommet i
historiens strøm, ikke nødvendigvis giver mening ved første øjekast ind i den aktuelle kontekst,
man står i som leder og medarbejder. Men ledelsesteknologierne og styringsparadigmerne er der
alligevel og skal som fortid forstås som konkrete styringsredskaber og løsninger på konkrete
problemer, samtidig med at de som nutid skal forstås som sideordnede og modsatrettede
perspektiver på ledelse, der ikke kun kan løses af én vej.
De udgør kort sagt på forskellig vis en kulturel meningshorisont, som ledere og organisation
navigerer efter.
Afsnittet henter primært inspiration i ”Offentlig ledelse i managementstaten” (Dorte Pedersen
2009), ”Festfyrværkeri eller gravøl – en debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet”
(Peter Dahler-Larsen og Kurt Klaudi Klausen 2000), ”Kærlighed og omstilling” (Niels Åkerstrøm
Andersen og Asmund Born 2002) og ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor” (Leon Lerborg
2010), men der vil også være referencer til andre bidragsydere.
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Der gives et bud på en samtidsdiagnose i forhold til ledelsesbegrebet i en offentlig organisation og
de aktuelle betingelser, der kan opridses i forhold til ledelsesopgaven.
Det er i det krydspres, som ledelse qua sin historiske udvikling og samtidens krav befinder sig i,
problemstillingen søges klargjort. Spørgsmålet om, hvad samtiden kalder på af ledelse, bliver
besvaret.
Afsnittet henter primært inspiration i ”Selvledelse – selvet på arbejde” (Andersen 2008),
”Ledelsesfilosofi - Et radikalt normativ perspektiv”. (Kirkeby 1998) ”Pædagogisk ledelse”
(Qvortrup, Lars 2004).
Del 2. Hvad er coaching, og hvilke aspekter kan coaching arbejde med?
I dette andet afsnit søges svar på spørgsmålet: Hvad er coaching, med fokus på coaching i en
arbejdsmæssig kontekst?
Opgavens fokus er coaching i ledelse, hvorfor symmetriproblemet behandles, da coaching må
forholde sig til den kontekst, den udøves i.
Der gives en idealtypisk beskrivelse af specifikke tilgange til coaching. Den kognitive, systemiske
og narrative, psykodynamiske samt den filosofiske og protreptiske coaching. Der redegøres for
forskellige tilgange til coaching som teknologi – eller måske mere korrekt hvilke antagelser og
menigsperspektiver, der ligger bag coaching i forhold til andre intimteknologier. Dette omsættes
naturligvis i forskellige meningsskemaer, hvorigennem coaching sker.
Det teoretiske perspektiv er primært hentet i flg. Udgivelser: ”Coaching – læring og udvikling”
(Stelter 2009), ”Coaching i perspektiv” (Gørtz m.fl. 2008), ”Kognitiv coaching” (Oestrich 2011),
”Coaching i praksis” (Jepsen 2008), ”Protreptik – Filosofisk coaching i ledelse” (Kirkeby m.fl.
2008), ”Coaching for viderekommende” (Gørtz 2008), ”Tredje generations coaching”(Stelter
2012), ”Coaching – samtalekunst og ledelsesdisciplin” (Hede 2010).
Del 3. Analyse med afsæt i læring og transformativ læring.
I denne tredje del af opgaven søges svar på spørgsmålet: ”Hvad er transformativ læring?”.
Endvidere udfoldes opgavens analyse i takt med, at der søges svar på spørgsmålet: ”Hvordan er
coaching som intimteknologi i stand til at tilføre transformativ læring til medarbejder og
organisation?”
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I denne del af opgaven ses begrebet transformativ læring som den forståelsesramme, der løbende
kan skabe den nødvendige læring og aflæring i medarbejdere og organisation i samtiden. Når vi
taler om læring, er der tale om en proces, der afstedkommer en forandring. Denne forandring kan
ses fra flere vinkler, men grundlæggende er det udgangspunktet i denne opgave, at identitet og
motivation udgør et vigtigt element i al læring. Læring fordrer en form for brud med den aktuelle
identitet. Endvidere skal dette brud fremkaldes, hvorfor der også ses på motivation i læring.
Det teoretiske perspektiv tager primært afsæt i Knud Illeris ”Transformativ læring & identitet”
(Illeris 2013). I forhold til coaching ses der på, hvorledes vidensøkonomi og oplevelsesøkonomi
gennem coaching udvikler en transformationsøkonomi, der netop ændrer på identitet. De tre
økonomier knyttes til identitet via meningsperspektivet og meningsskema i transformativ læring.
Dermed fremkommer et nyt perspektiv for tanken og handlingen.
Der laves analyse, hvor coaching i ledelse bringes i relation til transformativ læring, således at
opgavens undersøgelsesspørgsmål i konklusionen kan besvares kvalificeret.
At undersøge komplekse problemer kræver ydmyghed, og det er en vanskelig opgave, hvor man
kan blive hovmodig. Nedenstående lille historie om seks blinde mænd og deres forsøg på hver især
at forklare en elefant illustrerer det komplekse, og hvorledes det kan gå, hvis man vil forklare
helheden ud fra et smalt perspektiv. Den elefant, jeg undersøger, er en symbolsk elefant bestående
af kroppen som medarbejderens og organisationens identitet, transformativ læring som benene, der
bærer kroppen frem i verden, og coaching som det sanseapparat og den tankevirksomhed, der netop
gør benenes gang mulig. Ikke mere – ikke mindre.

Der var seks mænd fra Indostan med lærdoms trang i sind. De ville se en elefant (skønt hver og en
var blind). De ville lære dette dyr at kende ud og ind.
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Den første ilede af sted, han tog en dristig tur. Mod elefantens side bred han faldt i fuld figur.
Han udbrød straks: "En elefant er ganske som en mur."
Den anden følte noget glat en stødtand, dyrets pryd. Han råbte straks: "Hvad har vi her så skarpt,
det er en fryd. Jeg ser det klart, en elefant er ganske som et spyd."
Den tredje gik til dyret hen. Han morede´ sig, fordi hans hænder greb om snabelen, der smidigt
vred sig fri. Han smilede: "En elefant er slangens tro kopi."
Den fjerde rakte hånden frem og rørte dyrets knæ. Han sa': "Hvad ligner dette dyr? Det ved jo
hvert et fæ. Det er da klart, en elefant er ganske som et træ."
Den femte rørte øret først og sa': "Det ved de flest' ja nægt den sandhed, om I tør. Jeg ved, at dette
bæst, den underfulde elefant, en vifte ligner mest.
Så snart den sjette mand var klar. Han kvikt om halen greb, den svinged' lystigt hid og did,
at holde fast det kneb. "Jeg ved, sa' han, "en elefant er ganske som et reb."

Og disse mænd fra Indostan, de sloges nu verbalt, de holdt på hver sin mening fast. Det for dem
alle gjaldt, at alle havde delvist ret, dog alle gættede' galt.
Så ofte i en krig om tro, hvor alle vil ha' ret, man slås i ren uvidenhed, i blind stupiditet.
Man strides om en elefant, som ikke én har set.
En hindufabel af John Godfrey Saxe (1816-1887). Oversat til dansk af Thora Heegaard.
Jeg og andre med mig må tage denne historie til indtægt, da ydmyghed er vigtig i enhver analyse.
Det er ofte lige så vigtigt at vide, hvad man ikke har analyseret, som at udlede af det, man
analyserer.
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Jeg ønsker at danne mig overblik over de koder, semantik og teknologier, der forbinder eller
adskiller ”coaching” med ”transformativ læring”. Jeg vil tilstræbe at beskrive enkeltdelene således,
at den ”ledelsesmæssige elefant” fremtræder som en helhed. En kompleks konstrueret helhed
måske.
Forskningstype
Der findes flere forskellige forskningstyper, som egner sig til at undersøge forskellige
problemstillinger. Dertil knytter sig forskellige design eller metoder. Disse forskellige tilgange til
vidensproduktion har forskellige fordele og ulemper.
De kvantitative kan generere viden i bredden og arbejde ud fra et deduktivt perspektiv, eksempelvis
via spørgeskemaer. Det kvalitative forsøger at gå i dybden og arbejder ud fra et induktivt perspektiv
eksempelvis via interview. En tredje metode er en eksplorativ metode, hvor et abduktivt perspektiv
vægtes, hvor viden og teori genereres gennem den aktuelle praksis. Eksempelvis via aktionslæring
og Grounded theory, der er et miks mellem deduktiv og induktiv metode, hvor der ledes efter
mønster i et givet fænomen, hvorudfra der så opstilles hypoteser, der undersøges.
Den sidste metode er paradoksalt nok ikke mulig i dette projekt, grundet det tidsmæssige perspektiv
og arbejdsmængde i eget ledelsesfelt. Det er et paradoksalt valg, da transformativ læring og
coaching netop kan vise sig at være en væsentlig mulighed for vidensproduktion i praksis.
Jeg har i overensstemmelse med det konstruktivistiske paradigme og problemets karakter valgt en
kvalitativ tilgang, der arbejder ud fra et induktivt perspektiv. Jeg har søgt i særlige og udvalgte
teoretiske perspektiver i delafsnittene og suppleret med et interview i analysen. Analysen tager sit
primære afsæt i teoretiske perspektiver på ledelse, coaching og transformativ læring. Diskussionen
breder derefter disse perspektiver yderligere ud og perspektiverer sagen i kraft af flere og
forskellige perspektiver på identiteten, og styringsparadigmernes betydning for coaching i
organisationer. ”Socialkonstruktivismen kan så med sit suveræne og veludviklede blik demaskere
disse konstruktioner. Er det blik, den lægger på det sociale, ikke netop et blik, altså en konstruktion,
som former det socialt virkelige på en bestemt måde? Det er, når socialkonstruktivismen besvarer
dette spørgsmål bekræftende, at den bliver analysestrategisk.” (Esmark m.fl. 2005 s. 25).
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Jeg har valgt den forstående forskningstype, der kan belyse min problemformulering ud fra den
teoretiske analyse. Den forstående er særegen for de sociale og humanistiske videnskaber. Der
bruges begreber fra litteratur- og kulturvidenskaben såsom fortolkning, meningshorisont, tradition,
helhedsbillede, symboler og ord fra hverdagssproget.
”Kernespørgsmålet i de forstående undersøgelser kan formuleres som: ”Hvad er X?”, hvor ”er”
refererer til de kvaliteter, strukturer og udviklingstræk, som X har. X opfattes som en helhed
forankret i en kulturel, social og historisk sammenhæng.” (Launsø og Rieper, 1997 s. 25).
X udgør i denne sammenhæng coaching som kilde til transformativ læring.
Resultatet af forstående forskning kan have to former for anvendelse. Den ene er, at formidlingen i
sig selv kan give anledning til ny indsigt og adfærdsændring hos dem, undersøgelsen omfatter. Den
anden er, at andre får viden om resultatet, og at dette udløser indgreb udefra (her f.eks. bestyrelser,
LMU, medarbejdere, forvaltning, HR-afdelingen, politikere, ledelse lokalt eller faglige
organisationer).
Mit sigte er at generere en forståelse, som gør mig i stand til at udøve coaching i ledelse, der om
muligt kan generere transformativ læring, og som kan indgå i samtidens diskurs og anerkendes som
meningsfuld af forskellige interessenter.
Dialogen dækker her over teoretisk tilgang samt et interview på baggrund af en filosofisk
protreptisk coaching. Det teoretiske rum der benyttes er ”Transformativ læring” af Knud Illeris.
Den første del af analysen vil i tråd med mit paradigmevalg og forskningstype udbrede sig gennem
analysen af skriftligt materiale. I denne analyse vil fortolkningen og meningsdannelsen ud fra den
proces, man kan kalde ”den hermeneutiske cirkel” hvor forforståelse – dialog – fortolkning –
transformeres til ny forståelse. Den forstående forskning er dog mere end dette. ”Den forstående
undersøgelse er således dobbelt hermeneutisk og arbejder med udfoldelse af forforståelser”
(Launsø og Rieper, 1997 s. 27), hvilket bl.a. sker i diskussionen.
I den forstående samfundsforskning lægges der vægt på udvikling af nye forståelsesrammer og nye
fortolkninger. Sproglig kommunikation kommer derfor til at spille en central rolle sammen med
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refleksion som fortolkning. Fortolkningen er altså en dialektisk proces mellem at afdække (forklare)
og tilegne (forstå). Man kan tale om refleksion som forskubbelse af meningshorisonter. På et
beskrivende niveau fortolker forskeren (mig) den andens mening (teorier) og giver en slags
kortlægning af den andens forståelse og forsøger at bidrage med tolkninger, der kan gå bag om og
muligvis ændre på perspektivet i forhold til det undersøgte.
Ligeledes vil det at se på forskellen, der gør en forskel ud fra en konstruktivistisk tilgang, fortsat
være aktiv.
Denne type af empiri er ”død” på den måde, at mening ikke udfolder sig mere, end jeg er i stand til
at udfolde den. Grænsen er defineret på papiret og ikke til at forhandle.
Det gør sig anderledes gældende, når jeg vælger at afslutte min undersøgelse i dialog med et andet
menneske gennem et kvalitativt interview. Her skal jeg holde mig for øje, at mening hele tiden
bliver til på ny og dannes gennem de input og uddybninger, jeg som interviewer vælger at bibringe
interviewet. Det er dog væsentligt, at interviewet både bliver et interview i klassisk forstand og
dermed et udtryk for den ”interviewedes stemme”, (om end beskrevet med forskerens fortolkning),
men med mit udgangspunkt for dette projekt og valg af paradigme er jeg meget bevidst om, at
meningen netop konstrueres og udfoldes i det sociale, hvorfor interviewet først og fremmest vil
være et udtryk for kommunikation båret af det gode spørgsmål. Med dette in mente forventer jeg, at
det vil være muligt at generere en forholdsvis ”uforstyrret fortolkning” gennem en åben og
spørgende tilgang. Videre læner jeg mig derfor op ad gængs viden om og forskrifter for det
kvalitative interview. (Kvale, 2009).
Centralt for det kvalitative forskningsinterview er den udforskedes stemme (the actor’s voice).
Det kvalitative interview fokuserer på den udforskedes aktive forhold til sig selv og sin omverden.
Det sigter på at beskrive og udvide den udforskedes og forskerens forståelse af det fænomen, der
ønskes udforsket (her: transformativ læring i kraft af coaching). Det kvalitative interview arbejder i
et dynamisk felt. Det kvalitative interview ser jeg som et middel til erfaringsdannelse både for den
udforskede og forskeren.
Validiteten skal ses i forhold til de svagheder og styrker, der er ved kvalitative metoder. Men jeg må
samtidig påpege, at de svagheder, der eksisterer ved den kvalitative tilgang, er en ”svaghed” eller
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måske blot en præmis i det sociale liv og samspil i det hele taget. Så hvorfor overhovedet drøfte, om
man kan fremstille en præcis virkelighed, når der ikke eksisterer en præcis virkelighed.
Interview tager afsæt i de substantielle kendetegn ved den transformative læring. Det substantielle
beskrives via meningsskema og meningsperspektiv. Der er ikke udarbejdet en decideret
spørgeguide, da samtalen former sig som en konversation omkring det, der løbende i begivenheden
kan ses som tegn på meningsskema og meningsperspektiv.
Dette skal ikke forstås således, at der spørges direkte til identitet eller motivation, men
spørgsmålene koncentrer sig om, hvorvidt det er muligt at spore en ændring i den interviewedes
egen beskrivelse af ændringer i meningsskema eller meningsperspektivet, og hvilke effekter dette
eventuelt har haft for fokuspersonen. Interviewet vil tage form som en dialog, der udfolder sig over
åbne spørgsmål om, hvordan den interviewede ser en tidligere gennemført coaching som kilde til
transformativ læring.

Del 4. Diskussion
I forlængelse af analysen diskuteres begrebet ”identitet”, da dette begreb er et bærende begreb, når
vi taler om transformativ læring. I dette afsnit udfoldes der derfor forskellige perspektiver på
identitet, og der ses på forskellige perspektiver på, hvorledes identitet etableres.
Det andet forhold der diskuteres er, hvorledes argumentationsværket i forskellige
styringsparadigmer forholder sig til coaching. Der sættes dermed også spot på det meningsskema,
som lederen gør brug af, når man overvejer at indføre intimteknologien coaching i ledelse. De
forskellige styringsparadigmer ser forskelligt på forandringer, mennesker og ledelse. Det diskuteres
om dette har betydning for mulighederne for, at transformativ læring kan ske via intimteknologien
coaching.

Del 5. Konklusion
Der konkluderes først og fremmes med afsæt i analysen og dennes fund på problemstillingen:
”Hvordan er coaching, som intimteknologi i stand til at tilføre transformativ læring til medarbejder
og organisation?”
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Dernæst inddrages diskussionen omkring denne konklusion, således at den endelige konklusion
drages ud fra analyse belyst med de forhold, der fremkommer i diskussionen.

Del 6. Perspektivering
Der gives afslutningsvis en perspektivering i forhold til konklusionen.
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Del 1. Ledelse i samtiden
Ledelse i samtiden er opdelt i to afsnit. Det første er et historisk tilbageblik, der fører frem til den
ledelse, som kan beskrives i samtiden. Så først et historisk tilbageblik.

Historisk udfordring for ledelse i offentlig regi
En historisk beskrivelse har en begyndelse og en ende. Jeg begynder med et blik, der går helt
tilbage til omkring år 1900. Den tyske sociolog Max Weber beskrev omkring år 1900 en
sociologisk idealtype for organisation i samfundet - idealtypen bureaukrati. Dette bidrag blev set
som et værn mod korruption og politisk ustabilitet i samfundet. Bureaukratiet som
organisationsform fik stor gennemslagskraft i etablering af tillid til det offentlige, og på trods af
kritikken er det stadig rygraden i den nordiske velfærdsmodel.
Jeg vil i denne gennemgang tage afsæt i en tidshorisont, der rækker knap så langt tilbage i tiden,
men som indeholder væsentlige forandringer. Tim Knudsen opridser i sin artikel ”De første 500 år
– eller mere” (Dahler-Larsen 2000) et historisk perspektiv på udviklingen af den nordiske
velfærdsstat. Han skriver:
”I 1970 gennemgik kommunerne den største forvaltningsreform siden ministerialsystemets
indførelse i 1848. Kommunerne fik både en inddelingsreform, en byrdedelingsreform og en ny
opgaveudvikling. Man fik en styrelsesreform, der skulle sikre en ny ensartet måde at lede
kommunerne på. Dertil føjede sig kommunernes professionalisering og bureaukratisering og en nu
tiltagende managementgørelse”.(Dahler-Larsen 2000 s. 22).
Dorte Pedersen beskriver i artiklen ”Ledelsesrummet i Managementstaten” tre vigtige trin i
udviklingen fra 70´erne:


”Det første problem, som for alvor sætter ”den offentlige sektor” på begreb, er det
udgiftspolitiske problem. Det formuleres allerede fra starten af 70’erne og har rødder i den
økonomiske planlægning og besparelsespolitik”. (…)



”Det andet trin i moderniseringsstrategien indledes med planredegørelse 3 og
moderniseringsprogrammets lancering i 1983 (Budgetdepartementet 1983,
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Finansministeriet 1983). Her sættes der fokus på endnu et tværgående samordningsproblem
for den offentlige sektor, nemlig ”det interne effektiviseringsproblem”. En metafor for
problemet er ”velfærdsklemmen”. (…)


”Det tredje trin i den danske moderniseringsstrategi indledes omkring 1990, hvor der sættes
fokus på det, jeg har valgt at kalde ”konkurrenceproblemet”” (Dorte Pedersen 2009 s. 108 /
109)

Disse tre trin er vigtige forhold i moderniseringen og dermed i den ledelse, der skal udføres. Det var
og ikke mindst er et politisk problem at honorere kravet om forsørgelse og forpligtigelser over for
borgerne, såsom sygehuse, skoler, plejehjem, kulturtilbud, efterløn, understøttelse, daginstitutioner
og tilbud til børn med særlige behov inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed i kraft af
statens indtægter.
Den kulturelle frisættelse har siden 70’erne slået igennem, og autoriteter er afviklet. Et ændret
forhold mellem stat og borger har udviklet sig.
Lars Henrik Smith fremstiller i sin artikel ”Vilje til synliggørelse af kvalitet i det offentlige” i
Diagnosis II fra 1999 en politisk redegørelse på moderniseringen. Han fremstiller udviklingen som
et miks af to traditionelle politiske strategier. En traditionel ”liberal” strategi og en traditionel
”socialistisk” strategi.
Den liberale strategi giver borgeren ansvar og løser dem fra umyndiggørelse gennem et frit valg,
hvor det offentlige regulerer gennem øget konkurrence og markedsmekanismer. Løsningen er
minimalstat, brugerbetaling og privatisering.
Den socialistiske strategi fordeler den politiske magt. Borgeren tildeles større indflydelse og frirum
i civilsamfundet, hvorved borgeren får tildelt politisk indflydelse og ansvar lokalt. Staten lægger de
overordnede linjer og sikrer, at rettigheder og pligter forbliver rimeligt homogene i forhold til alle
borgere.
Bureaukratiseringen og politikken ændres dermed til mere dynamiske og fleksible
organisationsformer. Det offentlige omstilles, og der tænkes nye strategier.
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Den politiske strategi er omsat i statslig økonomisk rammestyring og blev søsat via to store
decentraliseringsbølger. Den første decentraliseringsbølge fra stat til kommune og den anden fra
kommune til institution.
Politikerne skal overskue flere og mere komplekse problemstillinger, hvor en fornuftig løsning ikke
kan begrundes entydigt. Politikerne vil derfor vide, hvad de får for pengene, og forholdet mellem
input og output bringes på formel, således at kompleksiteten i det politiske reduceres. Udviklingen
er præget af det, der omtales som DJØF’iseringen af samfundet. Politikernes mulighed for at drive
politik - at foretage politiske prioriteringer, der bygger på et nogenlunde oplyst og rationelt
grundlag, som de kan argumentere politisk ud fra - bygger derfor mere og mere på embedsmænds
skøn og vurderinger.
New Public Management er en stærk drivkraft i moderniseringsprocessen, da den er fokuseret på
styring af økonomi, effektivisering, konkurrence, marked og brugerindflydelse.
De krav, der stilles til medarbejdere og ledelsen, kan nok bedst formuleres som kravet om
fleksibilitet og evnen til omstilling.
I takt med at individualiseringen i samfundet øges, og modernitetens konsekvenser slår mere og
mere igennem, øges fokus på, at det enkelte menneske vælger det rigtige. Samfundet bliver mere og
mere komplekst, og kravet om omstilling, læring, nyorientering og fleksibilitet øges.
Det er ikke nok, at man har erhvervet sig en uddannelse, man må også følge med i tiden og træffe
fornuftige valg. Identiteten skal tilpasse sig en verden i konstant bevægelse.
For at gøre dette må man først og fremmest kende sig selv, og for at lede må ledere kende og forstå
medarbejderne og deres behov. ”Human ressource management” bliver knyttet tættere og tættere til
forandringen i det offentlige. Medarbejderen var og ikke mindst er den egentlige ressource i den
offentlige organisation. Trivsel og den attraktive arbejdsplads følger i kølvandet på den udvikling
og indtager en stærk og selvstændig position i forhold til ledelse af det offentlige arbejdsmarked.
Trivsel, læring, forandringsvillighed og effektivitet bliver om ikke synonym med, så dog løbende
tilført fordringen om den personlige behovstilfredsstillelse. Bovbjerg skriver således i
”Følsomhedens etik: ”Udviklingen af humanistisk psykologi, HRM og DLO har introduceret et nyt
perspektiv, hvor arbejdslivet tillægges et frigørende potentiale, hvilket forventes at være attraktivt

21

"Transformativ læring og identitetsskabelse - belyst ud fra forskellige coaching-tilgange - og dets mulige implikationer på ledelse".

for den enkelte” (Bovbjerg 2001 s. 207). Arbejdet er ikke udelukkende et lønarbejde, men også et
personligt projekt. Mennesket i sig selv udgør en ressource – en ressource der skal udnyttes.
Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born (2002) følger op på denne udvikling og udfolder i
”Kærlighed og omstilling” en analyse af de historiske forventninger til medarbejderen i den
offentlige sektor. Fra den ansvarsfulde retsstatslige og upersonlige relation mellem embedsmanden
og borgeren frem til samtidens ansvarstagende medarbejder.

De konkluderer, at relationen mellem medarbejder og organisation har udviklingstendenser, der
minder om en kærlighedsrelation mellem leder og medarbejder. Kærlighed skal forstås symbolsk og
ikke analogt med den følelse, man har i et privat kærlighedsforhold. Forholdet kan forstås som et
quasi kærlighedsforhold, hvor der knyttes symbolske bånd mellem leder og medarbejder.
Der er forventning om, at leder og medarbejder gensidigt foregriber den andens uudtalte ønsker
samt altid er tjenstvillig og opofrende over for andres behov. Plottet er, at relationen kodificeres via
kærligheden mellem medarbejder/leder og mellem individ/organisation.
Den gode medarbejder og leder er proaktive. Det vil sige, at de er aktive, før organisationen udtaler
sit behov og ønske om en handling. Den proaktive medarbejder og leder har andres behov i sigte og
kan læse disse. Den proaktive medarbejder og leder er kort sagt den medarbejder og leder, der ikke
uopfordret afprøver den gensidige sympati, og som forventer og forventes at elske sit arbejde.
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Den lederfigur, der foldes ud, er ”den omsorgsfulde leder”. I et Foucault-inspireret syn på magten
(Heede, 1997), bliver en god del af det produktive og ressourcen i den offentlige sektor mere og
mere formuleret som et gensidigt, men også flydende ansvars- og omsorgsforhold i organisationen.
Kompleksiteten i organisationen stiger kontinuerligt og hastigt, og organisationen sigter i vores
samtid mod mange mål, hvor grænsen mellem samfundets institutioner – familien og det private i
forhold til staten - bliver flydende og emergerer med hinanden. Skellet mellem stat og privatsfære er
over tid blevet mere og mere flydende.
I forhold til omgivelserne befinder den offentlige organisation og lederen ifølge Kurt Klaudi
Klausen sig i et krydspres (Klausen 1999) mellem tre overordnede vektorer. Disse er ifølge Klausen
stat, marked og civilsamfund.

Krydspres påvirker, udvider og afgrænser ledelsesrummet. Vektorerne og deres styrke varierer
konstant, hvor forandring bliver et vilkår på trods af, at opgaven på mange måder er prædefineret
via love, regler m.m., men samtidig er den til kontinuerlig forhandling og forandring som en
serviceydelse, såvel som den vil være til diskussion på et etisk plan.
De tre vektorer, som både presser og rykker i den offentlige sektor, er:


Stat og kommune repræsenterer den lovgivning og regelsætning, som regulerer individer og
institutioner.
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Markedet bygger på den økonomiske fornuft. Den indbefatter ”overlevelse” på
markedsvilkår såsom effektivitet, fleksibilitet, søgning til institutionen, markedsførelse,
profilering, dokumentation, kvalitetsmåling, konkurrence og løndifferentiering. Højere
produktivitet og bedre kvalitet i samme bevægelse.



Civilsamfundet knytter sig til moral, etik og tradition. Det repræsenterer oprigtighed og
kommunikative processer, som skaber fællesforståelse og tillid, eksempelvis de der tænkes
omkring brugerbestyrelser og inddragelse af borgere. Civilsamfundslogikken er ikke som
tidligere bundet i tradition og er dermed ikke entydig. Grundlæggende går samtidens
søgende bevægelse fra den moralske holdningsprægede kultur mod en etisk og
vidensbaseret kultur.

Ole Thyssen har formuleret disse ord om institutioner i det offentlige. ”De må iagttage sig selv i
lyset af alternativer og også ændre deres selvbeskrivelse. De må vænne sig til konkurrence, de ofte
finder under deres værdighed, og de må, som alle andre, opfinde, forfine og markedsføre de formål,
de skal opfylde. Hermed rammes de af refleksionens befrielse og lammelse. Alt i organisationen –
dens måde at lede på, dens strategi og dens image bliver udtryk for valg og altså kontingens”
(Thyssen, 2008 s. 96).
Hanne Katrin Krogstrup, omtaler rammende de opgaver, som en stor del af den offentlige
organisation arbejder med, som ”vilde problemer” (Krogstrup 2007 s. 26 ff.).
I kraft af disse forandringer kan samtidsbetingelsen beskrives som hyperkompleks og
organisationen som en polycentreret organisation. I en polycentreret organisation opstår en mængde
modstridende krav til opgaveløsningen. Der udvikles derfor hurtigt en fornemmelse af uro og kaos,
grundet mange valg og mange paradoksproblemer.
Nedenstående opsamles konkluderende min konstruktion og forståelse af fire idealtypiske
styringsparadigmer1, som over tid fremstår som aktive i offentlig ledelse.

1

I bilag 1 er de idealtypiske beskrivelser oplistet i forhold til følgende: indholdsfokus, organisationsforståelse, menneskesyn og dermed forhold til

medarbejderen, orden og styringsopfattelse, ledelsesprofil og de afledte forandringsstrategier og processer, der dermed ses som relevante inden for
den afgrænsning, som de fire respektive paradigmer stiller til rådighed.
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Det bureaukratiske paradigme
I det bureaukratiske paradigme findes der klare og beskrevne løsninger på opgaven, og som leder
må man først og fremmest sikre sig, at disse overholdes og vedligeholdes. Man skal være en kyndig
administrator og en klassisk loyal embedsmand, der forvalter politiske beslutninger.
Det professionelle paradigme
I det professionelle paradigme anlægges et smalt fagligt perspektiv, som etableres ud fra
professionens eget perspektiv og lokale forhold. Ledelsen skal først og fremmest være en god
menneskeorienteret integrator, der formår at tilvejebringe forhold, som tilgodeser medarbejdernes
perspektiver. Han/hun skal kende enkeltindividerne og skal formå at indpasse dem i et team eller en
gruppe, der kan nå konsensus omkring opgaven.
New Public Management
New Public Management har fokus på økonomisk styring, marked og brugertilfredshed. Lederen
søger målrettet efter en effektivisering via top-down styring og taler til Homo økonomis. Lederen er
først og fremmest en producent, der er markedsorienteret, og som skal sikre kvalitet og optimal
udnyttelse af ressourcerne.
Det relationelle spor
Det relationelle spor lægger vægten på anerkendelse af medarbejderen, hvor sproget,
kommunikation og facilitering er i centrum. Lederen skal etablere balance og mening mellem
elementerne struktur, opgave, mennesker og teknologi. I den sammenhæng bliver lederens
fornemmeste opgave at anerkende medarbejderen og til stadighed arbejde med det relationelle
samspil i organisationen. Som leder skal man derfor være god til at overskue komplekse problemer
og gerne være en god entreprenør, der kan skabe nye projekter og se omverdenens muligheder.
Som resultat af denne historiske analyse kan man med Sverre Raffnsøes ord, som han udtrykker sig
i indledningen til artiklen ”Ledelse styring og stat fra antikken til moderne tid”, sammenfatte den
aktuelle historiske tilstand således:
”Ledelse er tidens løsen og løsning. Så såre vi konfronteres med organisatoriske eller
samfundsmæssige problemer påkaldes og iværksættes ledelse” (…)
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”Dermed optræder ledelse ikke kun som løsningen, der dukker op overalt som svar på vore bønner.
Der er i lige så høj grad tale om et allestedsnærværende problem, vi ikke kan komme overens med
at løse. Ledelse sættes på dagsorden overalt, fordi vi aldrig leder godt nok. Enten leder vi i
utilstrækkelig grad; eller vi leder på den forkerte måde; eller også leder vi, så det griber
forstyrrende ind, og dermed for meget. Og så snart vi har iværksat bestemte ledelsestiltag, viser
andre og nye sig at være påkrævet. Vi leder altid efter, hvordan vi skal lede”(Pedersen 2009 s. 21).

Ledelse i den aktuelle samtid
Det undersøgelsesspørgsmål, der søges belyst i dette afsnit, er derfor: ”Hvordan kan den aktuelle
udfordring omkring læring og forandring for ledelse i offentlig regi begribes?
Kapitlet centrerer sig om to begreber, der knyttes til ledelse. Groft sagt er der to hovedspor omkring
denne koordinering. Det ene er et managementspor, og det andet er et ledelsesspor. Det første
henter inspiration i militæret og den angelsaksiske kultur og sprogverden, og det andet henter
inspirationen i en nordisk tradition.
I forhold til management ses ledelse som en position, og organiseringen i organisationen sker via
hierarkiske beslutningsprocesser, som ikke nødvendigvis skal begrundes yderligere. Opgaverne
løses ved hjælp af andre. Lederen er først leder og dernæst menneske.
Der er tale om et subjekt-objekt forhold, hvor udvikling baseres på kvantitative resultater, der
udløser selektiv belønning. Relationen er en ”low trust” relation, og grundmetaforer for dette
paradigme er autoritetstro, underkastelse og ulighed. Begreber og handlinger, der indfrir ledelse, er
at opdrage, at beherske, at styre og at føre. Der er ringe mulighed for at betvivle legitimiteten i
ledelse. Lederen kan også begrebsliggøres som ”kategeten”. (Kirkeby 1998 s. 57)
I forhold til ledelse ses ledelse som en funktion, hvor medarbejderen er aktiv medskaber af målet.
Lederen er først menneske og dernæst leder.
Det er primært et subjekt–subjekt forhold, hvor udviklingen baserer sig på tillid. Relationen er
præget af gensidighed, respekt og ligeværdighed. Udvikling baseres endvidere på værdier/etik,
fællesskab og mening. Der er tale om tværgående og opadgående processer i organisationen, som
kræver gensidig involvering. Der søges frisættelse af medarbejderen. Begreber og handling, der
indfrir ledelse, er indlevelse, forståelse, gensidighed, fællesskab, samtale, læring, anmodning, appel,
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tilsagn og udvikling over tid. Der er et stærkt krav om legitimitet af ledelse. Lederen kan også
begrebsliggøres som ”hodegeten”. (Kirkeby 1998 s. 57)
Når samfundet og medarbejdere søger ledelse, hænger det primært sammen med, at et polycentreret
emergent samfund er præget af høj kompleksitet. Dermed er kravene til de valg, der skal foretages,
også høje og underlagt de samme perspektiver, som i første omgang udløste behovet for ledelse.
Når organisationen omorganiseres, reetableres, er i krise eller skal institutionalisere værdier, er
ledelse afgørende for, hvorledes organisationen ”varmes op” eller ”tøs op”, for senere at ”fastfryse”
nye måder at arbejde på, så kulturen stabiliserer sig.
Forandring og nyorientering er et vilkår, og det fordrer meningsfulde svar på forandringen og ikke
mindst forandringer i praksis.
Den traditionelle hierarkiske leder, der beslutter uden at begrunde, er ikke den leder, som
medarbejderne eller borgeren alene søger, om end den også efterspørges, da beslutninger kan
reducere kompleksiteten.
At lede er at koordinere bevægelser horisontalt og vertikalt i en polycentreret organisation præget af
emergent orden. Det er et krav, at de beslutninger, der træffes, er meningsfulde og samtidig
retningsgivende.
Lars Qvortrup beskriver samtidens ledelse i en offentlig organisation som ”hyperkompleks ledelse”
(Qvortrup 2006) eller ”beslutningspræmisledelse” (Qvortrup 2004).
”Man kan ikke bare beslutte, om vi gør A, B eller C. Man må forholde sig til, om selve den måde,
problemet eller de umiddelbare løsningsmuligheder er defineret på, er gyldige. Og hvis ikke de er
det, er det jo utilstrækkeligt bare at løse problemer. I så fald må man ændre præmisser for
problemet. Man må træffe beslutninger om beslutningspræmisserne. (…) "Hyperkompleks ledelse er
derfor ledelse, der skal være i stand til at gå bag om sædvanerne. En sådan leder har analytisk evne
til at gennemskue, hvad ”plejer” indebærer for organisationen og herudfra at gøre tingene
anderledes uden dog at ødelægge organisationens strukturelle identitet og selvforståelse. Han eller
hun har empatisk evne til at sætte sig ind i, hvad ”plejer” indebærer for den enkelte medarbejder
og herudfra tilsvarende at stimulere til, at tingene gøres anderledes, uden at dette ødelægger
medarbejderens personlige identitet og selvforståelse.” (Qvortrup 2004).
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Opsamling
Sammenfattet må jeg konstatere, at der ikke er en ydre instans, der henviser til en klar entydig
beskrivelse af ledelse i samtiden. Det er snarere således, at begrebet ledelse konstant er i bevægelse.
Bureaukratiets embedsmand, der holdningsløst administrerer, eller den videnskabelige teknokrat,
der følger fastlagte teknologier for personalepleje, eller den fagbureaukratiske planlægger, der
følger en fast rammestyring, er ikke længere dækkende for at indkredse ledelse.
Man skal snarere være en kompetent beslutningstager, en selvstyrende udogmatisk drifts- og
personaleleder og ikke mindst en strategisk leder med sans for mål, ressourcer og resultater.
Der er et overskud af betydninger og forventninger, der skal selekteres blandt, og ledere må påtage
sig lederskabet og lede sig selv og dermed skabe den position, funktion og rolle, som lederen kan
lede fra og gennem. Lederen må konstant reflektere over egen ledelse og selektere og navigere
mellem flere betydninger og forventninger. Lederen må som leder konsekvent reflektere og
forholde sig til, hvad det legitime argument er i situationen og, hvorledes ansvar håndteres, når der
ikke er et entydigt rationale for beslutninger. Lederen må forholde sig til, hvorledes den faglige
saglighed folder sig ud i organisationen, når modstridende mål skal indfris i en og samme
bevægelse.
Disse betingelser sættes i forhold til det, der skal ledes. I den sammenhæng bruger jeg her begrebet
”en organisation”, da dette begreb bedst sammenfatter det, ledelsen skal lede.
En organisation er skabt for, at en gruppe af individer kan løse en opgave gennem en koordineret
indsats, og man kan opfatte en organisation på flere måder. Man kan tale ud fra forskellige
perspektiver omkring organisationer og dermed bruge forskellige metaforer - eksempelvis
forståelsen af en organisation som ”en maskine” eller ”en organisme”. Flere af disse perspektiver er
beskrevet i bilaget om styringsparadigmer.
At der er flere mulige forståelser er ikke ensbetydende med, at de i min vurdering er lige brugbare,
når der skal ledes i en polycentreret organisation præget af emergent orden.
”Hvis en virksomhed var en maskine, ville forestillingen om styring og kontrol give mening, siger
Stacey, men eftersom omgivelserne og virksomheden til stadighed er under dynamisk og plastisk
forandring, vil ethvert forsøg på at påtvinge virksomheden (og medarbejderne) en permanent
struktur, styring og kontrol være absurd. I postmoderne virksomhed er det ikke styring og kontrol,
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som er lederens hovedopgave, men at tilvejebringe ”en konstruktiv ramme for organisatorisk
selvrefleksion””(Andersen, 2008 s. 4).
Sammenfattende kan man sige, at en definition på ledelse i dag indeholder flere perspektiver.
Ledelse kan beskrives således:


ikke kun et retsligt anliggende, men også et retsligt anliggende.



ikke kun sikker drift og administration, men også sikker drift og administration.



ikke kun et professionsfagligt anliggende, men også et professionsfagligt anliggende.



ikke kun et anliggende omkring personalets trivsel, men også et anliggende om trivsel.



ikke kun et spørgsmål om mening, men også et spørgsmål om at kommunikere mening.

Ledere må navigere og søge en strategi for det personlige lederskab, lederskabet af medarbejderne
og arbejdet med at etablere de administrative og organisatoriske betingelser, der tilgodeser kravene i
samtiden.
Lederen skal kunne lede ned, op, til siden og ind. Det personlige lederskab og selvledelse er sat på
dagsordenen for leder og alle andre i organisationen.
Da ressourcerne ikke rækker til, at alle opgaver løses optimalt, må der jævnligt foretages
beslutningsledelse. ”Hvad er vigtigst, at organisationen bruger kræfterne på, og hvad kan lederen
midlertidig parkere?” vil være et tilbagevendende spørgsmål.
Så med Stacys ord i mente ”I postmoderne virksomhed er det ikke styring og kontrol, som er
lederens hovedopgave, men at tilvejebringe ”en konstruktiv ramme for organisatorisk
selvrefleksion”” (Andersen, 2008 s. 4).
I denne opgave sættes der fokus på coaching som en mulig konstruktiv ramme for organisatorisk
selvrefleksion.
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Del 2. Coaching som intimteknologi
Coaching som begreb og praksis dækker over flere metoder og relationer mellem coach og
medarbejdere. Der kan være tale om individuel coaching, gruppe- og temacoaching, men også
selvcoaching (Stelter 2009 s. 35 f.).
Coaching er en blandt flere ledelsesteknologier, der ofte kaldes intimteknologier (Gørtz og Prehn
2008 s. 52).
Intimteknologi antyder, at det ikke kun er kernen i arbejdsopgaven, der arbejdes med at udvikle,
men også sider af medarbejderen som menneske, der måske nok har betydning for opgaveløsning,
men som ikke nødvendigvis har sammenhæng med medarbejdernes faglige kvalifikation.
Begrebet kompetence er i fokus i samtiden, og i kompetence indgår også de personlige
kompetencer. Der arbejdes med de personlige kompetencer i stort set alle job i dag.
At det intime islæt kan variere, grundes i flere forhold. Er det intern eller ekstern coach, hvilken
coachtilgang gør coach brug af, hvilke temaer coacher man på, er temaerne defineret på forhånd og
af hvem, hvilken kontekst er klargjort i organisationen omkring coaching? Men også forhold som,
om coach har et fag, som coach kan afgrænse sit virke i, og kender coach grænsen for sin metier?
I denne opgave taler vi om den coaching, som en leder foretager i egen organisation. I den
forbindelse vil det intime derfor udspille sig i en arbejdsmæssig kontekst og relation mellem leder
og medarbejder.
Den vil derfor grundlæggende tage afsæt i den asymmetriske figur og arbejde med forhold, der
relaterer sig til arbejdsopgaven. Der vil derfor i dette tilfælde være grænser for, hvilke emner det i
realiteternes verden er etisk at coache på i den arbejdsmæssige kontekst, men måske kan det netop
også åbne op for forhold, der ligger uden for det, man normalt vil tænke omkring coaching.
De discipliner, der ligger tættest på coaching er supervision, mentoring og terapi (Stelter 2009 s.
29). Lad os derfor se på grænserne mellem disse teknologier. Hvor skarpe er de, og hvor går de?
Det terapeutiske perspektiv og coaching har inspireret hinanden. Der er således kognitiv, systemisk
og narrativ terapi såvel som coaching. Hvad er det, der skiller terapi fra coaching?
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Terapi har patologien som base. I terapi er lindring af psykiske og somatiske lidelser fokusfeltet.
Terapi er som coaching en procesorienteret tilgang til andre mennesker, men i coaching er der ikke
tale om behandling. ”I coaching arbejdes der derimod med læring, udvikling i forhold til nogle
specifikke opgaver, mål og udfordringer" (Stelter 2009 s. 31).
Sofie Manning udtrykker det således " I coaching er klientens ønsker og mål som sagt altid i
centrum, idet coaching i bund og grund drejer sig om, at klienten finder frem til sin egen sandhed,
dvs. hvad der er rigtigt for netop denne klient." (Gørtz og Prehn 2008 s. 27).
Supervision er en rådgivningsform, der oprindeligt blev udviklet i erhvervsgrupper, som arbejder
med mennesker omkring omsorg, behandling og pædagogiske forhold. "Supervision er en
erhvervsrelateret rådgivningsform, som i forhold til den pågældende organisation fremmer
refleksion, bearbejdning og videreudvikling af personlige og sociale evner og færdigheder i det
daglige arbejde." (Stelter 2009 s. 29).
Grænsen mellem supervision og coaching er knap så skarp. I 2012 udgiver Richard Stelter ”Trejde
generations coaching”. I den lyder det således: ”Coaching beskrives som en udviklingssamtale og
dialog, som en sam-skabelsesproces mellem coach og coachee med det formål at give (især)
coachee’en rum og mulighed for fordybelse i refleksion over og ny forståelse af 1) egen oplevelse i
den konkrete kontekst og 2) sit samspil, sine relationer og forhandlinger med andre i specifikke
kontekster og situationer. Denne coachingsamtale skal gerne åbne op for nye handlemuligheder,
inden for de kontekster, som er genstand for samtalen.” Og senere samme side ” Coaching er en
samtale og ledelsesform, hvor det det drejer sig om at udvikle fokuspersonens/fokusgruppens
faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevne. Coaching skal forstås som deltagelse i
fokuspersonens/fokusgruppens udviklings- og læringsproces” (Stelter 2012 s. 14)
Supervision og coaching har dermed grænseflader.

At være mentor betyder, at man er en mere erfaren person end en mentee og har mesterlæren som
metafor. Som mentor indgår coaching ofte i de forløb, man laver som mentor for en mentee. I
mentor-mentee forholdet er relationen asymmetrisk, men den søger i sin fremtrædelsesform mod en
symmetrisk relation, som er den grundlæggende og bærende i coaching. Begrebet mentorer
anvendes i mange forskellige sammenhænge. I den sammenhæng vi her taler om, bruges mentoring
bl.a. til udvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer. At mentorrelationen
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kan knyttes til protreptisk coaching ses af følgende citat. ”I den græske tradition er dialogen netop
en symmetrisk asymmetri. Her er en mester og en lærling, en forløsende og en forløst” (Kirkeby
m.fl. 2008 s. 44). Hvorfor jeg ser en klar forbindelse mellem ledercoaching og mentorrollen.
Det fremtrædende er det, der kaldes ”symmetriproblem” (Hede 2010 s. 33). Jeg er optaget af dette
problem i coaching.
I coaching drøftes forholdet mellem en jeg-det relation og en jeg-du relation, og der er en udbredt
opfattelse af, at coaching kun kan bæres af jeg-du relationen.
Jeg er som udgangspunkt skeptisk, når der opstår indiskutable dogmer. Dogmer der i det levede liv
kan være ganske vanskelige at efterleve til fulde, men som man underlægges qua en diskursmagt.
Denne diskursmagt, vil jeg derfor udfordre en smule.
Lad mig staks gøre det klart, at jeg deler tanken om, at det er en jeg-du relation, der tilstræbes i
coaching, men jeg mener også, at det er at gå et skridt for langt, hvis dette bliver et dogme. Specielt
hvis det bliver et dogme i en arbejdsmæssig kontekst. Jeg vil altid være leder på min arbejdsplads,
og mine medarbejdere vil være mine medarbejdere.
Jeg vil gå så vidt som at mene, at det udgør et etisk problem, hvis dette forhold underkendes.
Ledelse har formel magt og kan og skal kunne afgøre andres fremtid. Dette gør, at relationen altid
vil have sit grundlag i en asymmetrisk relation.
Erving Goffman er kendte for en metafor, der går under betegnelsen ”teatermetaforen” (Jacobsen
og Kristiansen, 2002).
Teatermetaforen mere end antyder, at det sociale liv er en form for drama, der udspiller sig mellem
skuespillere, samt at det iscenesatte drama er en del af den sociale orden, vi lever i. Goffmann taler
om forskellige "roller", man kan påtage sig alt efter, hvilken scene man befinder sig på. F.eks. er der
en rolleforventning til mormor og morfar, en anden i en undervisningssituation og en tredje på
arbejdspladen. Det er denne rolleforventning og rolleafklaring, jeg ser som en vigtig ledelsesmæssig
udfordring, når jeg-du relationen bliver til et dogme.
Det, der sker på den sociale scene, er en ceremoniel celebrering af samfundets/gruppens moralske
normer. Pointen er, at der er forskel på "det nøgne individ" backstage, og så individet, når det har
indtaget en rolle.
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I den sociale verden sker det af og til, at vi påfører hinanden ”ansigtstab”, når vi vil regulere på
hinandens idealisering. Ansigtstab er en demaskering, og vi bruger forskellige metaforer for dette:
”Han blev klædt helt af” eller ”den nøgne sandhed”. Denne form for regulering er ikke fremmende
for samarbejde. Det er ikke fremmende at udvikle den type adfærd, men det er fremmende, at man
ikke benægter dens eksistens og søger andre veje til at regulere den sociale adfærd.
Mit ærinde med at præsentere Goffmann er at pointere, hvor vigtigt og hvor langt vi går hver især
og i vores fællesskaber for ikke at lide ansigtstab, som både kan være forbundet med social
devaluering og et eksistentielt tab slet og ret.
Det siger også sig selv, at hvis vi ikke er fuldstændig klar på, hvilken rolle vi skal indtage på
scenen, så er risikoen for at fejle i forhold til det samlede stykke til stede, og vi vil på forhånd være
nervøse for at lide ansigtstab.
For mig at se er min opgave at beskrive konteksten så præcist, så mine medarbejdere oplever, at de
kan være kompetente medspillere. Hvis konteksten er klar, lides der ikke socialt ansigtstab, og man
kan blive på scenen og være medspiller. Medarbejderne får herved muligheden for at holde
backstage og frontstage adskilt, og de undgår risikoen for unødig ”eksistentiel” krise påført i et spil,
hvor en asymmetrisk relation skal spilles som en symmetrisk.
I bogen “Protreptisk coaching – filosofisk coaching i ledelse” omtales problemstillingen således:
”Symmetri – intentionen kan let blive en selvkontrollerings- og selvdiciplineringsstrategi, for så
vidt man censurer sig ud fra dets ideal. Den magtfulde, eksempelvis lederen, vil underbetone sine
succeserfaringer, og den mindre magtfulde vil måske skjule eller maksimere sine svagheder.” (…)
Det bliver da uomgængeligt at definere symmetri som en altid uafsluttet, begivenhedsbunden proces
og dermed forstå fænomenet som en måde, hvorpå asymmetri kan gøres frugtbart” (Kirkeby m.fl.
2008 s. 44).
I ”Tredje generations coaching” forfølger Stelter samme forhold og referer til
socialkonstruktionistisk tilgang til dialogforståelse. ”Det afgørende for dialogens
udviklingspotentiale er, hvad der udvikles mellem parterne og ikke hos den enkelte. Denne
dialogforståelse tilskriver coachen en tydelig aktiv rolle.” (…) ”Coach er ikke bare facilitator og
fødselshjælper for coacheen. Relationen kan til tider udvikle sig til en symmetrisk relation” (…) jo
tydeligere coachen fremtræder med sine refleksioner, jo mere markant vil nye meninger udvikles,
og nye historier kunne skabes i dialog mellem partnerne” (Stelter 2012 s. 77 og 78).
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For at bruge et billede, der måske ikke indgår i den anerkendte litteratur omkring coaching, vil jeg
alligevel drage parallel til en konversation mellem mennesker, når vi taler om coaching i en
arbejdsmæssig sammenhæng. I kapitlet ”Læring i praksis” i Diagnosis III indkredser Lars Henrik
Schmidt begrebet konversation.
”I en konversation konfererer man (…)
Her lever man med en forskellighed, her håndterer man forskelle, ja, her lever og op lives man
af forskellighed. Man bærer over med den anden, indtil han overskrider og i overskridelsen
markerer grænsen (til for meget og til for lidt) (…)
I en konversation vil man ikke gå efter afslutningen – her falder afgørelsen blot praktisk. Man
lever i en endnu ikke artikuleret uenighed. Det betyder også, at man ikke leder efter det, der
skiller os og skiller os af med hinanden, men leder efter det, ingen ønsker at protestere imod.
Det betyder, at der er forskel på, om man går efter enighed eller efter ikke-u-enighed. (…)
Praktik-konversationen kan være eksemplarisk ikke u-enighed søgen efter det ikke uvæsentlige”
(Schmidt 1999 s. 202-203 - Diagnosis III. DPU)

Når dette er sagt, er der to parametre, hvormed de forskellige begreber kan adskilles. Graden af
magt i relationen, og forholdet mellem svar/spørgsmål.
Instruktion, rådgivning og vejledning, supervision, mentoring og coaching vil i hierarkisk
rækkefølge basere sig på en stærkere ret til at definere eller mene at vide noget om virkeligheden,
stille færre spørgsmål og give flere svar. Coaching vil udgøre den position med mindst
magtudøvelse, flest spørgsmål og færrest svar.
Coaching vil principielt lede efter et fælles tredje, hvor det afgørende ikke er magtrelationer. Coach
vil primært gøre brug af det gode spørgsmål og afholde sig fra at give svarene på spørgsmålene. Det
"gode spørgsmål" sammenholdt med evnen til at skabe resonans og god atmosfære i rum og tid
udgør en vigtig platform for god coaching.
Som coach kan man orientere sig mod det, Ole Fogh Kirkeby kalder eventualerne, der er
indstillinger, som enhver coach kan orientere sig mod. (Kirkeby m.fl. 2008 s 60 …).
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Jeg tager afsæt i artiklen "Det protreptiske lederskab" (Larsen og Jægerum 2013). Jeg mener, de
fortjener agtelse for deres udlægning. Teksten er uddrag af den oprindelige tekst.

"Ordentlighed (heterotelos) - give slip på magten i dialogen.
At give sig hen til et sted, hvor man ikke før har været for at opdage, hvad der så sker.
Redelighed (synkatathesis) - være kritisk årvågen og åben på samme tid.
At udvise åben opmærksomhed på det, der bliver sagt med en kritisk og konfronterende lytning.
ener sitet

ata g ) - fornemmelse for processens dramaturgi og timing.

At ”underlægge” sig den andens virkelighedsfortolkninger, at give sig hen til den anden.
Varsom formningsvilje (lepsis) - bevidsthed om at egen blotte tilstedeværelse former processen.
At stille sig til rådighed med sin lytten, krop og person, som er med til at genere spørgsmål og svar.
m r somhe

rosoch ) - evne til at være opmærksom og gøre det overraskende.

At være deltager uden at foregribe.
Anstændighed (ergon) – at lede og fuldføre processen.
At håndtere og forvalte magten og tage ansvaret for at fuldføre samtalen, i begivenheden.

Coaching er en pædagogisk disciplin. De pædagogiske discipliner relaterer til opgaven som
"frelseren" eller "forløseren" eller ”skaberen". Flere coachingmetoder eller skoler er inspireret af
den individuelle terapi, andre fra retninger, hvor både individuelle og gruppe terapi er muligt. Her
taler vi om kognitiv- psykodynamisk-, systemisk-, og narrativ coaching.
Terapien er behandling og ikke pædagogik. Derfor søger den frelseren og skaberen i samme
bevægelse. Coaching er forløseren og skaberen.
Derfor skal man vare sig i dette domæne. Man må ikke gå i frelserens spor og hverken botanisere,
eller forfalde til at udøve arkæologi på det andet menneske med det for øje at frelse den anden.
Har man den trang, må man gå hele vejen og uddanne sig til terapeut eller psykolog, således at de
mennesker, man arbejder med, kender konteksten. Det ansvar, man har for det andet menneske, kan
man ikke tilsidesætte, og man kan sætte ukontrollabelt meget angst, sorg eller vrede i spil.
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Man skal søge væk fra jeg-det relationer, som er den grundlæggende figur i behandling i form af
diagnoser m.m., og søge jeg-du relationer, hvor forholdet er præget af heteroenticitet og vilje til at
være der på den andens betingelse.
Man skal kende sin besøgstid som coach her og lede sig selv. Mennesker kan ret beset være syge,
meget syge endda, og så har de ikke brug for coaching, der lader dem gå deres egne veje, men
behandling, der anviser dem nye veje. Har man en person foran sig, der er syg, kan man gøre
skaden større ved at samtale på personens egne betingelser, og der er en hårfin streg i sandet, man
ikke skal overskride. ICF har opsat 10 indikatorer, man som coach må være opmærksom på.2

Filosofisk coaching og protreptikken har rødder i et andet univers. Den henter inspirationen i
filosofien, bl.a. den sokratiske samtale, som ikke er coaching, men inspirerer coaching, og i dansk
regi bæres bl.a. af filosof Finn Thorbørn Hansen, der har skrevet bogen, ”At stå i det åbne”.
Protreptikken gør filosof Ole Fogh Kirkeby et stort arbejde for at udbrede. Protreptikken tager
direkte afsæt i det filosofiske univers, og søger værdierne i livet og indgår i de discipliner, der hører
under coaching.
Den filosofiske coaching udvikles til stadighed i Copenhagen Coaching Center, hvor bl.a. Mette
Mejlhede og filosof Kim Gørtz gør en stor innovativ indsats for at udvikle coaching.
Filosofisk coaching henter inspiration fra flere coachingteknikker via syntesemodellen, uden at det
metodiske nødvendigvis følger med ind i den filosofiske coaching. Det metodiske i filosofisk
coaching har et filosofisk udgangspunkt, hvor flere filosofiske retninger og forståelsesrammer
supplerer hinanden.
Jeg vil nu se mere konkret på den variation, der er i coaching, og se på forskellige tilgange inden for
samme begreb - et efter et - ud fra følgende skabelon: Grundlæggende antagelse, indholdsmæssigt
fokus, læringssyn og forandringsstrategi. I bilag 2 er der en grundigere gennemgang.

2

2

1.ude af stand til at føle glæde samt øget håbløshed og hjælpeløshed / 2. Ude af stand til at fokusere, påtrængende tanker / 3. Dårlige søvnmønstre

og udmattelse / 4. Markant forandring i appetit / 5. Skyldfølelser og uværdighed / 6. Fortvivlelse og håbløshed / 7. Hyperaktivitet eller overtræthed /
8. Irritation og vredesudbrud / 9. Impulsivitet og risikofyldt adfærd / 10. Optagethed af død.
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Coaching
Kognitiv coaching

Psykodynamisk coaching

Grundlæggende
antagelse
Psykologisk proces, hvor
menneskets skemata
ændres.

Indholdsmæssigt fokus

Grundlæggende har vi fire
følelser: angst, sorg, glæde
og vrede.

Problem- og
løsningsorienteret, hvor
forhold mellem id, jeg og
overjeg, er i ubalance.

At mennesket fungerer
mest harmonisk, såfremt
de forhold, der henvises til
det ubevidste, ikke er for
massive og bringes frem
til bevidstheden.

Samtale, der bringer de
defensive rutiner frem til
bevidstheden, således at
der opstår psykisk balance.

Problem- og
løsningsorienteret med
fokus på tankens kraft.

Psykodynamisk processer
handler om selvets (jeg’et)
velbefindende og
overlevelse qua håndtering
af disse følelser.

Læringssyn
Tænkning/bevidsthed ses
som det vigtigste, og den
del, der udgør kontrollen i
mennesket.

Forandringsstrategi
Exposure, responsprævention og kognitiv
omstrukturering.

Systemisk coaching

Systemteori.
Virkeligheden er en
autopoetisk konstruktion,
som mennesket iagttager
igennem.

Problem- og
løsningsorienteret.

Erkendelses- og
kompleksitetsreducerede
proces, der ændrer på den
autopoetiske optik.

Kontrasterede samtaler,
med et ikke vidende
udgangspunkt. Derved
udfordres den ”blinde
plet”.

Narrativ Coaching

Systemteori,
strukturalismen og
poststrukturalismen.

Fortællingens struktur og
sammenhæng.
Livsfortælling og den
positionering, denne kaster
af sig.

At fortolkning af
virkeligheden er det, der
skaber virkelighed

Dialogisk og samskabende
udforskning af
kontekstmarkører og
fortællingens struktur.

Filosofisk coaching
afgrænses ikke. Den kan
arbejde med et problem, et
begreb, en opgave, en
fornemmelse eller følelse,
og kan faciliteres på flere
måder.

Kommunikativt, dialogisk
og samskabende
udforskning.
Der arbejders inden for
erkendelser på
eksistentielt,
fænomenologisk-, post
strukturalistisk- og
dialogfilosofisk grund.

P1: At fatte logos og være
empatisk.

Den protreptiske
coachingsamtale kan godt
tage afsæt i en
problemstilling, men vil
andet og mere end at løse
et problem. Ofte vil det
være et begreb der
bearbejdes.

Bevidsthedens kerne er
samvittigheden. Således
kan bevidstheden anskues
som en løbende dialog
med et jeg, der
repræsenterer erfaring,
erindring, begær og viden,
og et andet jeg, der
gennem værdier forholder
sig refleksivt hertil. Men
det afgørende er det tredje
jeg, der er det ikkediskursive vidne til denne
dialog og den mulige
garant for vished i
handling og begivenhed.

Den vil gøre den
afhængige uafhængig, og
den ukyndige kyndig. Den
vil skabe orden i kaos og
øge ”handlekraften” ud fra
ti protreptiske principper,
og eventualerne. Samtalen
bæres af heteroenticitet og
en symmetrisk
asymmetrisk relation.

Der sættes fokus på myter
og fortællinger.
Filosofisk Coaching

Protreptisk coaching

At det er i filosofien, at
værdi og etik kan skabe
frihed.
Der arbejdes med mod,
nærvær og tillid og
inspiration fra kognitions-,
social- eksistensfilosofi,
fænomenologi og
poststrukturrealisme.
Protreptikken har
begivenheden i fokus. Fra
begivenhedens perspektiv
er det afgørende begreb
her øjebliksbegivenheden.
Den græske firkant, hvor
det sande, det retfærdige,
det gode og det smukke
omkranser friheden, er en
vigtig side af samtalen.

37

P2: At mærke patos og
være sympatisk.
P3: At gøre og etablere
etos og være
parasympatisk.
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Opsamling på afsnittene omkring ledelse og coaching.
Inden vi går videre, er det er tid at gøre et status på de svar, vi har givet tidligere i opgaven. Derefter
kan vi arbejde os ind på analysen i forhold til coaching og transformativ læring og dermed løbende
komme svaret på vores hovedspørgsmål nærmere.
Der er i de første afsnit af projektet svaret på flg. undersøgelsesspørgsmål:


Hvilke udfordringer har formet ledelse i den offentlige sektor, og hvordan kan den aktuelle
udfordring omkring læring og forandring for ledelse i offentlig regi begribes?

Ledelse er qua den historiske proces et fænomen i konstant forandring. Over tid søges nye løsninger
på nye problemer, der kan respondere på et tiltagende komplekst samfund.
I denne fremadskridende proces er moderniseringsprocessen en dynamo. Nogle forhold mister
betydning, andre øger deres betydning, og andre bliver flydende. Eksempelvis bliver forholdet
mellem civilsamfund, marked og stat mere flydende, relationen mellem medarbejder og leder
ændres fra den gode loyale embedsmand frem til en ny idealtype, hvor den gode medarbejder og
leder er proaktive omsorgsgivere i en arbejdskultur der fordrer gensidig anerkendelse.
Moderniseringsprocessen omsættes i flere styringsparadigmer, der fungerer i emergent orden. Disse
paradigmer er: det bureaukratiske paradigme, det professionelle paradigme, New Public
Management og det relationelle spor.
Når samfundet og medarbejdere søger ledelse, hænger det primært sammen med, at samfundet er
præget af høj kompleksitet, samt at det udvikler sig til et polycentreret emergent samfund, hvorved
kravene til at kunne vælge blandt de valg, der skal foretages, også er høje. Når organisationen
omorganiseres, reetableres, er i krise, eller skal institutionalisere værdier, er ledelse afgørende for
hvorledes organisationen ”tøs op” og senere stabiliserer sig.
Sammenfattende kan man sige, at ledelse indeholder flere perspektiver.
Ledelse er:


Ikke kun et retsligt anliggende, men også et retsligt anliggende.



ikke kun sikker drift og administration, men også sikker drift og administration.



ikke kun et professionsfagligt anliggende, men også et professionsfagligt anliggende.
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ikke kun et anliggende omkring personalets trivsel, men også et anliggende om trivsel.



ikke kun et spørgsmål om mening, men også et spørgsmål om at kommunikere mening.

I en polycentreret organisation opstår en mængde modstridende krav til opgaveløsningen, og der
udvikles derfor let og hurtigt en fornemmelse af uro eller kaos.
Grundet mange valg og mange paradoksproblemer, når ledelsen skal lede og koordinere
organisationen, er der flere spor eller positioner at forfølge som leder. Groft sagt er der to hovedspor
omkring denne koordinering. Det ene er et managementspor og det andet et ledelsesspor. Disse
bygger på forskellige værdisæt, men smelter over tid sammen, da de ikke i den praktiske verden kan
fastholdes som adskilte, da styringsparadigmerne lever side om side, hvorfor de i dag fremtræder
som hinandens forudsætninger. Som leder må man derfor forstå sin position og handle som
”kategeten” såvel som ”hodegeten”
Lars Qvortrup beskriver samtidens ledelse som ”beslutningspræmisledelse” eller ”hyperkompleks
ledelse”. Der er et overskud af betydninger og forventninger, der skal selekteres blandt. Lederen
må konsekvent reflektere og forholde sig til, hvad det legitime argument er i situationen, samt
hvorledes ansvar håndteres, når der ikke er et entydigt rationale for beslutninger.
Lederen må afveje og forholde sig til, hvorledes den faglige saglighed folder sig ud i
organisationen, når modstridende mål skal indfris i en og samme bevægelse.
Organisationen kan derfor ikke beskrives ud fra en af de klassiske metaforer for organisation,
eksempelvis som en maskine. Dermed opstår nye behov.
”Hvis en virksomhed var en maskine, ville forestillingen om styring og kontrol give mening, siger
Stacey, men eftersom omgivelserne og virksomheden til stadighed er under dynamisk og plastisk
forandring, vil ethvert forsøg på at påtvinge virksomheden (og medarbejderne) en permanent
struktur, styring og kontrol være absurd. I postmoderne virksomhed er det ikke styring og kontrol,
som er lederens hovedopgave, men at tilvejebringe ”en konstruktiv ramme for organisatorisk
selvrefleksion”Andersen, 2008 s. 4).
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Denne ramme for selvrefleksion fører os videre til næste spørgsmål.


Hvad er coaching, med fokus på coaching i en arbejdsmæssig kontekst?

Coaching som begreb og praksis dækker over flere metoder og relationer mellem coach og
medarbejdere. Individuel coaching, gruppe- og temacoaching, men også selvcoaching.
I denne opgave taler vi om den coaching, som en leder foretager i egen organisation, hvorfor
relationen og det intime derfor udspiller sig i en arbejdsmæssig kontekst mellem leder og
medarbejder. Dette aktualiserer symmetriproblemet, hvor den symmetriske asymmetri skal gøres
produktiv.
Opgaven for lederen i forhold til organisationen og coaching er at beskrive konteksten så præcist, så
medarbejdere oplever, at de kan være kompetente medspillere. Hvis konteksten er klar, lides der
ikke socialt ansigtstab, og man kan blive på scenen og være medspiller. Coaching vil principielt
lede efter et fælles tredje, hvor det afgørende ikke er magtrelationer. Coach vil primært gøre brug
af det gode spørgsmål og afholde sig fra at give svarene på spørgsmålene. Det "gode spørgsmål"
sammenholdt med evnen til at skabe resonans og god atmosfære i rum og tid udgør en vigtig
platform for god coaching. Derved når vi frem til, at coaching i arbejdsmæssig kontekst lægger sig i
slipstømmen af mentorforholdet. Vi når frem til, at begrebet konversation udgør en passende
metaforisk ramme for coaching i organisationer.
Coaching er karakteriseret ved, at den som disciplin, henter teoretisk og dermed også metodisk
inspiration mange steder fra. Flere tilgange til coaching er inspireret af den individuelle terapi,
andre fra retninger hvor både det individuelle og gruppeterapi er muligt. Andre har rødder i et andet
univers og henter inspirationen i filosofien. Bl.a. protreptikken og filosofisk coaching. Disse kan
hente inspiration flere steder, bl.a. i Den sokratiske samtale, som ikke er coaching. Bl.a. ved at
tillade sig selv at indtage positionen som ”hestebremsen”, der kan skabe den tavse
eftertænksomhed.
Ved at gennemgå de forskellige tilgange til coaching får vi overblik over de enkelte retninger og
fokus.
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Del 3. Analyse med afsæt i transformativ læring
I denne del af opgaven søges svar på spørgsmålet: ”Hvad er transformativ læring?
Endvidere udgør afsnittet analysedelen i opgaven i forhold til hovedspørgsmålet: ”Hvordan er
coaching som intimteknologi i stand til at tilføre transformativ læring til medarbejder og
organisation?”
Det forhold, der søges analyseret, er, hvad coaching kan bibringe af transformativ læring til
medarbejdere og organisation, når coaching indgår i ledelse som en særlig ledelsesdisciplin. Der
analyseres løbende med afsæt i afsnittene om ledelse og coaching, således at vi bevæger os fra et
overordnet plan og ned til en konkret coaching. Skridt for skridt får vi dermed en samlet og valid
beskrivelse af den elefant, vi undersøger. Vi begynder med at se på begrebet læring.

Læring
Læring er et komplekst begreb, og den historiske udvikling har givet mange bud på begrebet. Fra at
mennesket var en tom tavle, som andre kunne skrive på, frem til at læring ses som en evigt
pågående og ukontrollabel forløbende proces, hvor læring efterlader sig spor af varierende styrke i
menneskets handlinger og intellekt. Fra undervisningsperspektiv til elevcentreret læringsperspektiv,
fra fokus på skolastisk læring på højere læreanstalter til fokus på læring i praktiske og situerede
kontekster, eksempelvis arbejdspladslæring, coaching, ad hoc-organisering, studiegrupper og
aktionslæring. En af samtidens bevægelser er et øget fokus på den læring, der opstår i vores daglige
opgaveorienterede omgang og ikke mindst i den måde, vi faciliterer kommunikation med
medarbejdere.
Der findes et dermed et utal af definitioner på læring. Jeg gør her brug af to.
Den første definition af læring er kort og lyder således: ”Enhver proces, der hos levende
organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk
modning eller aldring” (Illeris 2006 s. 15). (Illeris 2013 s. 58).
Den anden er noget længere og lyder således: ”En kombination af processer gennem livsforløbet,
hvorigennem hele personen – kroppen (arvemæssigt, fysisk og biologisk) og psyken ”the mind”
(viden, færdighed, holdninger, værdier, følelser, overbevisninger og sanser) – erfarer sociale
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situationer, hvis indhold omformes kognitivt, følelsesmæssigt eller praktisk (eller gennem en
kombination heraf) og integreres i den individuelle persons biografi, hvilket resulterer i en stadig
forandring (eller mere erfarne) personer” (Jarvis 2012a, s. 44).(Illeris 2013 s. 58).
Når vi taler om læring, taler vi dermed om en ændring og forandring, der kan kommunikeres,
opleves, erfares og ses i de handlinger, mennesket udfører. Lad os rette blikket mod en særlig
læring og i dette tilfælde sagens kerne ”transformativ læring”.

Transformativ læring
Jack Mezirow lancerede i 1978 begrebet transformativ læring, og udgangspunktet er at skabe
mening i sit liv og sin tilværelse.
Mening deler Mezirow op i meningsskema og meningsperspektiv.
Meningsskema skal forstås som et ”sæt af beslægtede og vanemæssige forventninger, der dækker
hvis-så-relationer, årsag-virkning, kategoriale forhold og hændelsessekvenser” (Mezirow 2012).
(Illeris 2013 s. 19)
Meningsskemaer indeholder en mangfoldighed af hverdagsforståelser, af hvorledes verden er, og
hvordan sammenhænge er mellem forskellige forhold.
Meningsskemaer er sådan set alt det, vi ikke tænker over eller stiller spørgsmålstegn ved.
Eksempelvis hvordan man åbner en dør, børster sine tænder, går ud og ind af en bus, forventer at
unge, tandlægen, politikeren eller skolelæreren taler og handler.
Meningsskemaer er det, der styrer vores fortolkninger og de forventninger, vi har til verden.
Meningsperspektivet kan kaldes referencerammen for meningsskema. Det er de synspunkter og de
bagved liggende forestillinger og teorier, vi gør brug af omkring en given sag. Alle vore
synspunkter udspringer af et særligt personligt meningsperspektiv.
Meningsperspektivet er ”målsætninger og evalueringer samt det, lingvister kalder for
argumentationsværket” (Illeris 2013 s. 19)
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Mezirow opstiller kategorier for meningsperspektivet, og denne oplistning er min forkortede udgave
fra Illeris 2013 s. 19 og 20


det sociallingvistiske – herunder kulturelle kanon, sociale normer, paradigmer, sproglig
ramme, sprogspil.



det moralsk etiske – herunder bevidsthed, moralske normer og værdier.



læringsstile - sansepræferencer, fokus på helheder eller elementer, det konkrete eller det
abstrakte, at arbejde alene eller samarbejde.



det religiøse – engagement i doktriner, åndelig eller transcendental livsanskuelse.



det psykologiske – teorier, skemaer, anvisninger, selvforståelse, personlighedstræk eller
type, følelsesmæssige reaktionsmønstre, dispositioner.



det sundhedsmæssige – hvordan man forholder sig til sundhedsproblematikken.



det æstetiske – værdier, smag, hvad er sublimt, grimt, tragisk, humoristisk eller kedeligt.

Meningsperspektivet udstikker retning i livet omkring sandt /falsk, fornuftigt/ufornuftigt og tilladt
/forbudt. Eksempelvis hvis vi stiller os selv spørgsmålet: ”Hvilken natur, gud skabte mennesket
med”?
Selv om svaret hentes i teoretiske kulturelle beskrivelser, vil meningsperspektivet være så
grundlæggende, at man ser det som naturligt og sandt.
Er man ateist, giver spørgsmålet ikke meget mening. Er man orienteret mod calvinismen, vil man
mene, at gud skabte mennesket som et væsen med arvesynd og ondskab. Er man derimod orienteret
mod oplysningstiden og Rousseau, vil man mene, at gud skabet mennesket godt.
Et andet eksempel af nyere dato er forklaringerne på klimaforandringer. Er de menneskeskabt, eller
er det en naturlig cyklus, vi ingen indflydelse har på?
Svarene, vi giver på livets spørgsmål, afgør, hvilke mulighedshorisonter og meget mere, der åbner
sig. Hvad det gode, retfærdige og smukke – og i sidste instans hvad frihed er, vil afhænge af svaret.
Meningsperspektivet er ikke noget, man uden videre kan ændre. Det kræver ”dybtgående,
krævende, men også udviklende læreprocesser, der er helt anderledes end de former for læring,
som drejer sig om tilegnelse af almindelig viden og praktiske færdigheder” (Illeris 2013 s. 20)
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Skal man arbejde med transformativ ændring af meningsskema og meningsperspektivet, sker det
gennem kritisk refleksion over situationer, som man ønsker at ændre. Det forudsætter, at man kan
omtænke sine erfaringer og perspektiver, så man kan handle anderledes i lignende situationer.
Transformativ læring kommer derfor ikke af sig selv. Noget skal aktualisere den. En kilde, lyst,
motivation eller drivkraft skal være til stede eller etableres. Den beskriver Mezirow ud fra et
iagttaget mønster, og han oplister følgende faser:


”Et desorienteret dilemma.



En selv-undersøgelse, ledsaget af følelser af frygt, vrede, skyld og skam.



En kritisk vurdering af antagelser.



Erkendelse af, at ens utilfredshed og dens transformative proces deles af andre.



Udforskning af mulighederne for nye roller, forbindelser og handlinger.



Planlægning af et handlingsforløb.



Tilegnelse af viden og færdigheder til iværksættelse af planen.



Foreløbig afprøvning af nye roller.



Opbygning af kompetence og selvtillid i nye roller og forbindelser.



En reintegration i livsforløbet på grundlag af det nye perspektiv.”
(Mezirow 2007 (2006) s. 118) ” (Illeris 2013 s. 22)

For at processen kan ske, er der ifølge Mezirow to forhold, der skal kunne iagttages som aktive.
Det første er, at der skal ske en målrettet koncentreret, fordomsfri meningsudveksling med andre.
En diskurs3.
Det andet er, at transformationen og læringen skal skabe en synlig og aktiv ændring i det
handlerepertoire og mønster, man gør brug af.

3

Den diskurs, der tales om, har mange lighedspunkter med ”Den herredømmefri samtale” (Habermas), der bygger på diskursetik, hvor det konstative,
regulative og ekspressive, gøres lige gyldige. Den ene kategori kan ikke hævde at være mere end andre. Der tales ofte om en magtfri samtale. Det er
min opfattelse, at det er en misfortolkning. Habermas går tilbage til Aristoteles og henviser til det retfærdige til forskel fra det gode. Det vil i min
optik være mere korrekt at tale om ”Den retfærdige” samtale. Der forhandler man sig frem til en form for konsensus. Det er dermed ikke en magtfri
samtale, men en samtale, hvor der opstilles diskursetik for det retfærdiges skyld.
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Pointe og analyse
Det substantielle der skal ændres er meningsskema og meningsperspektiv. Spørgsmålet er, i hvilken
grad coaching kan influere og forandre meningsskema og meningsperspektivet.
For at en ændring i meningsskema og meningsperspektiv sker, er der ifølge Mezirow to vigtige
forhold, der skal iagttages i organisationen, og som begge skal opleves som aktive forhold af
medarbejderen. Det første er, at der skal ske en målrettet koncentreret, fordomsfri
meningsudveksling med andre. En diskurs. Det andet er, at transformation og læringen skaber en
synlig og aktiv ændring i det handlerepertoire og mønster, man gør brug af.
Transformativ læring udvikles i relationer mellem mennesker. Muligheden for transformativ læring,
er afhængig af, hvorledes scenen og konteksten kulturelt er sat i organisationen. Transformativ
læring har trange kår i en stiv og rigid organisationskultur, hvor ledelse primært udfoldes som
position og instruktion, hvorimod en åben og eksperimenterende organisationskultur, hvor ledelse
foldes ud som funktion for fællesskabet, vil være langt mere disponeret for transformativ læring.
Medarbejder og leder skal have et kommunikativt rum, hvor der kan konverseres med hinanden,
uden at det munder ud i en bedømmelse.
Mezirow oplister 10 faser, der ligger implicit i ledelsesdomænet. Dette er et godt argument for, at
coaching, i forhold til transformativ læring, ikke bør ses isoleret. Coaching kan bidrage til
transformativ læring, når coaching indgår og værdsættes som en vigtig del af organisationens måde
at lede, kommunikere og træffe beslutninger på. Coaching af medarbejdere, grupper og team, der
indgå som en del af fair processer, og strategiske forløb i organisationen, vil kunne udløse
transformativ læring.
Samlet er der gode muligheder for transformativ læring, såfremt man skaber et coachende rum til
konversation og meningsudveksling samt tilvejebringer de nødvendige rammer og muligheder for,
at processerne omsættes i synlig og aktiv ændring i det handlerepertoire og mønster, man gør brug
af i organisationen.
Et desorienteret dilemma, hvor følelserne er stærke, er et godt grundlag for en kritisk vurdering af
gældende meningsskemaer. Dette udgør ret ofte et grundlag for at coache, også selv om det måske
præsenteres som et mindre problem.
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Det er værd at iagttage, at transformationen både kan foregå i organisationen og i medarbejderen.
I del 1 sammenfattede vi nogle af de forhold og pejlemærker, der genererer dilemmaer i en moderne
organisation således:


Ikke kun et retsligt anliggende, men også et retsligt anliggende (aftalestof, lovgivning og
kontrol).



ikke kun sikker drift og administration, men også sikker drift og administration (økonomi,
kontrol og dokumentation).



ikke kun et professionsfagligt anliggende, men også et professionsfagligt anliggende
(selektion mellem medarbejdere, vidensdeling, uddannelse, høj faglighed og kerneydelse).



ikke kun et anliggende omkring personalets trivsel, men også et anliggende om trivsel (tillid,
retfærdighed, samarbejde og arbejdsmiljø generelt).



ikke kun et spørgsmål om mening, men også et spørgsmål om at kommunikere mening (de
vilkår arbejdslivet giver, som medarbejderen er underlagt, såvel som de muligheder,
mennesket i den sammenhæng har og kan få).

Disse er forhold, man ikke kan undlade at handle på, og samtidigt udfordres af. De har en karakter
af at mediere mellem værdimæssige modpoler, der udspringer i andre forhold. De opleves som
dilemmaer. Med en særlig opmærksomhed på disse felter kan transformativ læring udspringe qua en
coachende tilgang.
I transformativ læring er der tale om, at noget grundlæggende bliver noget andet på baggrund af en
drivkraft fremkaldt af indre og ydre faktorer. Hvad dette grundlæggende andet er, er naturligvis et
meget vigtigt spørgsmål.
Vi taler om læring, hvor der sker en gennemgribende omdannelse i meningsperspektiv og
meningsskema – altså de grundlæggende antagelser og de handlinger, der derefter fremstår
meningsfulde.
Sker forandringen i medarbejderen, kan forandringen indeholdes i begrebet personlig identitet. Sker
transformationen i organisationen, er der derimod tale om en ændring i den kulturelle identitet.
Disse er som forbudne kar.
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Identitet
Identitet er et mangesidet begreb. René Descartes er kendt for dette citat: ”Man bør tvivle om alt,
og tro på meget”. Det gælder også omkring identitet, da der kan lægges mange perspektiver på
identitet4.
Vi er alle i en eller anden grad opmærksomme på, afhængige af og påvirket af de forestillinger, der
udspiller sig omkring det, vi bredt set kalder identitet. Det møde, vi hver dag har med hinanden og
omverdenen, udgør en mulighed og betingelse qua den personlige såvel som den kulturelle identitet.

Knud Illeris’ model for identitet
Knud Illeris har udarbejdet en beskrivelse af generelle strukturer for identitet. Ifølge Knud Illeris er
der tale om kerneidentitet, personlighedslaget og præferencelaget, når vi taler om individet.
Når vi taler kulturen, taler han om del-identitet, som i denne sammenhæng er meget relevant, da den
har indflydelse på de tre andre.
Kerneidentitet er den identitet, der afstedkommer, at mennesket kan opfatte sig selv som et særligt
individ. Det er det mest basale lag i identiteten. Det er qua den del af identiteten, at man på trods af
udvikling kan opfatte sig selv som samme person over et livsforløb. At man kan være
selviagttagende og reflektere over en tidshorisont og opfatte det, man reflekterer over som mig og
mit jeg.
Kerneidentiteten bygges op og udvikler sig over tid og er dermed ikke en på forhånd lukket og
afgrænset kerne. Den er afhængig af samspillet med omgivelserne og udgør en kerne i en stadig
fremadskridende proces. Undervejs i livet opstår særlige sider af identitet og selvopfattelsen såsom
kønsidentitet, og der indtræder begivenheder, der på afgørende vis skaber ændrede
værdiorienteringer og selvopfattelse, der kan ændre løbende på egen selvagtelse.
Personlighedslaget ligger uden om kerneidentiteten og er orienteret mod omverdenen. Det er mere
fleksibelt end kerne-selvet. Personlighedslaget omfatter forhold som meninger, forståelsesrammer,

4

Ole Fogh Kirkeby har forfattet en bog med titlen ”Hvem er jeg – om sjælens billeder”. I den opregnes ikke mindre end 15 forskellige selvbilleder ud
fra grundbilledet ”kernen”. Eksempler fra bogen: ”kernen”, ”forholdets forhold til sig selv”, ”det indre billede”, ”de mange identiteter”,
”selvfortællingen”.
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omgangsformer, vaner, overbevisninger, sociale præferencer og mere sociale forhold som
forsigtighed og imødekommenhed m.m.
Personlighedslaget er en identitet, man ikke uden god grund vil ændre på. Det forbindes og formes
qua oplevelser i hverdagen, såsom meningsudvekslinger med andre, begivenheder man har
bemærket som gode eller mindre gode, og det samspilsforhold, man generelt deltager i.
Præferencelaget er et rimeligt fleksibelt lag i identiteten. Ordet præference siger i sig selv en del.
Det er her, man afgør, om man er til golf eller fodbold, vin eller øl, det simple liv eller livet i
overhalingsbanen.
Det er et lag, hvor vi jævnt tit skifter rundt på det, der optager os. Det afhænger af, om det
forekommer rimeligt bekvemt eller nødvendigt at ændre præferencen, eller det i grunden er mere
bekvemt og tiltalende at beholde den, man har.
Del-identitet ligger uden for de generelle personlige strukturer, da det referer til tværgående
forhold, der berører vores holdninger i en praksis, hvor vi ikke på alle måder råder selv.
Knud Illeris opdeler det i tre hovedområder ”arbejdsidentiteten, familieidentiteten, og hverdags- og
interesseidentiteten”. (Illeris 2013 s. 115).
Når denne del ikke sidestilles med de generelle strukturer, skyldes det, at det ikke nødvendigvis kan
tilskrives et eksistentielt valg, men et vilkår, at man har en given identitet. Er man gift eller ugift, i
arbejde eller ikke, er børsmægler eller dagplejemor, er ikke kun et spørgsmål om lyst eller trang.
Det kan være det valg, der ikke kan være anderledes. På samme måde som religiøse og politiske
tilhørsforhold kan bero på relationelle forhold og kulturelle bindinger, hvor man ikke uden videre
eller uden store omkostninger kan blive herre i eget liv.

Læring, identitet og motivation
Identitet omfatter de tre samme dimensioner som læring indeholder - indhold, drivkraft og samspil.
Illeris formulerer det således ”Læringsmæssigt kan identitetsudviklingen forstås som den
individuelle specifikke essens af den samlede læring, og dens kerneområder kan i læringsfiguren
placeres omkring mødet mellem de to dobbeltpile, der illustrer læringens to samtidige
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processer”(…)”og den involverer derfor også altid de tre dimensioner, som indgår i al læring: det
indholdsmæssige, det drivkraftsmæssige og det samspilsmæssige – eller mere psykologisk
formuleret: det kognitive, det emotionelle og det sociale” (Illeris 2013 s. 108 / 109).

Indhold

Drivkraft
Identitet

Samspil

Knud Illeris introducerer nye kategorier eller idealtyper til transformativ læring.
Han opdeler transformativ læring i progressive, regressive, genoprettede og kollektive
transformationer. Han gør dermed op med forestillingen om, at al transformation er motiveret af
lyst alene, eller at det medfører en dybere og sandere erkendelse og dermed et bedre liv. Han gør det
klart, at der findes transformativ læring og forløb, hvor mennesker ikke orker eller magter at gøre
noget nyt, hvormed de indtager en regressiv tilgang til livet og blot affinder sig med tingenes
tilstand5.
Progressiv transformativ læring sker, når ”individuel erfaring, kritisk refleksion, dialog,
helhedsorientering, kontekstopmærksomhed og autentiske relationer” (Illeris 2013 s. 136) er de
elementer, der bliver sat i spil. Disse læreprocesser er undersøgende, meningsfulde, involverende og
kan forskyde magtpositioner samtidig med, at der er rum til at afprøve de tanker, der gøres omkring
andre og kan dermed være bedre måder at løse opgaver på.

5

Helle Hedegaard Hein udgav i 2013 ”Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald”. Helle Hedegaard Hein har bl.a. det budskab, at mange af de
medarbejdere, der ser sig selv som ”lønarbejdere” – altså kun går på arbejde grundet løn, er medarbejdere, der har opgivet at være det, de
grundlæggende er – meget engagerede i deres fag og arbejde.
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Regressiv transformativ læring fremkommer, når de gode intentioner i progressiv transformativ
læring møder de krasse realiteter. Usikkerheden og tvivlen bliver for stor, og man magter ikke at
forholde sig overskridende i sin egen tilgang til sagen.
Man vender tilbage til den adfærdsform, man har forsøgt at forlade, hvis man altså i det hele taget
kan dette. Alt andet forekommer umuligt og en alt for krævende opgave.
Man prøver måske flere gange at finde nye veje, men ender med en erkendelse af, at den eneste vej,
der til sidst er mulig er, at man helt må forlade situationen og komme ud af den smertefulde
sammenhæng.
I et samfund i konstant og radikal forandring tvinges mennesker ud i transformative ændringer, der
ikke opleves som forandring til det bedre.
Genoprettende transformativ læring kan som sådan tage sit udgangspunkt i flere regressive
transformative læringsforløb. Det er her, at den regressive transformative læring kan skifte karakter
og ændre sig til progressiv transformativ læring.
Der kan så at sige opstå en sprække i identiteten og selvoplevelsen, hvorfra der kan komme nye
perspektiver og fortællinger omkring det mulige og umulige. Den biografiske identitet kan
eksempelvis tage nye former, og selv når identiteten siger, ”det er ikke noget for mig”, kan der
opstå brud i dette forhold, såfremt det kan reetableres som en ny mening. Nataliteten er her en god
metafor.
Kollektiv transformativ læring er læringsforløb, som flytter flere mennesker. Her forlader vi
principielt individet og ser på grupper. En personalegruppe, et team, en organisation eller en nation.
Mezirow var inspireret af Jürgen Habermas og Paulo Freires, der søgte efter en bedre og mere lige
verden.
Det er ifølge Mezirow og Illeris muligt at give impulser til et fællesskab, således at flere individer
på samme tid etablerer forestillinger og meninger, som afstedkommer forandringer i deres
meningshorisont, og som udløser frisættelse af mennesket.

Analyse og pointe
Når vi arbejder med transformativ læring, ledelse og coaching, er det altafgørende, at coach formår
at indgå i coachingprocessen, således at den motivation, der er til stede, fastholdes eller øges hos
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coachee eller den gruppen af mennesker, man coacher. Dermed fastholder man håbet og
muligheden.
Det er naturligvis en hjælp, at vi netop qua ovenstående kategorier bliver bevidst om, at motivation
kan vækkes, kanaliseres og vedligeholdes i kraft af, at mennesket kan se et mål fra flere
perspektiver.
Vi har mange hverdagsmetaforer, som giver os et hint omkring drivkraft og motivation. ”Nøgen
kvinde lærer at spinde”, ”det er lysten, der driver værket”, ”man kan altid gøre en dyd af
nødvendigheden”. Alle disse hverdagsmetaforer opstår ikke ud i den blå luft. De opstår, fordi de
giver mening – de kan genkendes af mennesket som et menneskeligt vilkår.
Eksistentialismen bidrager med et vigtigt perspektiv på motivation. Sartre taler om, at mennesket er
”dømt til valg”. Kierkegaard, arbejder med ”selvet som et selvforhold, der forholder sig til sig
selv”.
I det perspektiv er det ved at forholde sig til sig selv, at valget bliver drevet frem, uanset om det sker
som udkrystallisering af en mulighed eller en nødvendighed.
Under alle omstændigheder lever mennesket ikke i en kokon, men i en verden, der giver og kræver
noget af mennesket.
Nietzsche hjælper os yderligere et skridt på vej og omtaler det fornuftsprægede i mennesket, men
også det viljes- og instinktbetonede. Nietzsche ser livet som et forløb, hvor orden og kaos til
stadighed vikles ind i hinanden, afvikles og genopstår. Nietzsche taler i den forbindelse om
menneskets vilje til magt. En vilje, der medierer mellem en trang og en tvang.
Fra dette perspektiv er der et begær efter forandring, der både kan være drevet af trang og tvang.
Begge sider udgør en mulig faktor, der indgår i motivationen. Tvangen kan overgå i trangens form
og visa versa. Det er vigtigt at forstå, at tvang kan blive til trang, hvis kaos opløses og afløses af
orden.
Når vi coacher, vil vi derfor møde forskellige udgangspunkter. Der vil være progressive, regressive,
genoprettede og kollektive transformationer. Det er klart, at de regressive må finde nye former,
såfremt en transformativ læring skal ske, og samlet må man søge mod den genoprettende,
progressive og kollektive transformation i coaching.
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Lad os nu tage afsæt i syntesemodellen, og se på, hvad der er på spil, når coaching er kvalificeret.
Syntesemodellen medierer mellem tre felter, der kan begrebsliggøres således:
P1: At fatte logos og være empatisk / P2: At mærke patos og være sympatisk / P3. At gøre og
etablere ethos og være parasympatisk.

I ”Coaching for viderekomne” (Gørtz 2008) arbejdes der med at begribe og gribe den arbejdsramme
i kraft af fire arbejdsrammer, der bringer forskellige filosoffer ind i coaching. Modet, nærvær,
ansvar og tillid. Hver af disse beriger tilgangen til coaching med perspektiver.
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Modet - Det indre

Filosof

Filosofisk tilgang

Opmærksomhed

Kant

Kognitionsfilosofi

En guddommelig orden mellem
begreber

Modet - Det ydre

Foucault

Socialfilosofi

Magt/arkæologi

Modet - Det dialektiske

Deleuze

Poststrukturrealisme

Flader og flugtlinjer

Nærvær - Det indre

Husserl

Fænomenologi

Bevidsthedsfilosofi

Nærvær - Det ydre

Heidegger

Fænomenologi

Værensfilosofi

Nærvær – Det dialektiske

Ponty

Fænomenologi

Kroppen - læremester og
kommunikation

Ansvar - Det indre

Kierkegaard

Eksistentialismen

At blive sig selv

Ansvar - Det ydre

Nietzsche

Eksistentialismen

At leve – viljen til magt

Ansvar - Det dialektiske

Sartre

Eksistentialismen

Dømt til valget

Tillid - Det indre

Bubber

Dialogfilosofi

Jeg – du relation

Tillid - Det ydre

Marcel

Dialogfilosofi

Kreativ troskab til fællesskabet

Tillid - Det dialektiske

Lévinas

Dialogfilosofi

Mødet med den anden

Der arbejdes som bekendt med et sprællevende menneske, hvis tanker taler med sig selv, i et møde
med en lige så levende en coach. Det er derfor godt at huske, at man principielt intet ved. Det er
balancen imellem disse fire arbejdsrammer, der afgør, hvorledes den kyndige coaching udvikler sig.

Lad os anskueliggøre syntesemodellens indre liv.
På den vandrette akse medieres mellem fortid og fremtid. Fortiden udtrykker den bevirkende årsag
(venstre side). Fremtid udtrykker den formålsorienterede årsag (højre side).
På den vertikale akse medieres mellem materielle og formale årsager. Den materielle og blå
kommer til udtryk i kraft af hypokeimenon (nederst) og den formale og grønne (øverst) årsag på den
vertikale akse.
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Formale: Ideerne og begrebet danser. Formale relaterer sig til det indre mod.

Vidensøkonomi.
Fornuft og paranoia
Fortid

Fremtid
Transformativ økonomi.
Tilblivelse og skizofreni
Oplevelsesøkonomi.
Ansvaret og hysteriet.

Hypokeimenon: Stemning, lidenskab og substansen. Hypokeimenon relaterer sig til det ydre mod.

Hvorledes kan dette så forstås i forhold til de grundlæggende betingelser for transformativ læring?
En selv-undersøgelse, ledsaget af følelser af frygt, vrede, skyld og skam, sker der, hvor coachen
sammen med coachee søger at afdække problemet i problemet. De kropslige reaktioner og de
følelser, der knyttes an til, tanker, forestillinger, sammenhænge, begreber og holdninger kan få
problemet i problemet til at fremtræde som erkendelse i coaching.
Det er reaktioner, der kan henvises til, iagttages og opleves, når noget er et dilemma – et problem i
et problem. Når problemet i problemet er afklaret, kan coaching så at sige gå på metaniveau, og
man kan undervejs lave stikprøver ind i den mentale og fysiske reaktion.
En kritisk vurdering af antagelser følger dermed som en konsekvens af, at coaching søger
problemet i problemet. Dermed udsætter man problemet for en undersøgelse. Man går dermed bag
om sædvane og søger nye meningsperspektiver.
Dybest set er der tale om kompleksitetshåndtering. Når problemet i problemet er forstået, vil
problemet reduceres, og kimen til transformativ læring indfinder sig.
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Coach berører identitet og åbner for transformationer, hvad enten det er en personlig eller kulturel
identitet. Identitet er ikke entydigt begreb, men kan ses fra forskellige perspektiver, der samlet
danner udgangspunkt for at give adgang til transformationer i forskellige niveauer af identiteten.
Når vi arbejder med coaching, identitet og transformativ læring, giver det derfor god mening at
huske på, at identitet netop er underlagt de psykologiske og sociologiske vilkår, som mennesket skal
fungere under, samt at disse spiller sammen. Endvidere er det vigtigt at huske, at det møde, man har
med coachee, ikke er uskyldigt, men kan vise sig at være meget vigtigt.
I en jeg- du relation er det vigtigt, at man som coach erkender de forhold, der er nævnt i afsnittet
”Coaching som intimteknologi”. Symmetriproblemet, evnen til at vurdere begivenheden, efterleve
eventualerne, viljen til heteroetnicitet og forståelsen af at fastholde en jeg- du relation er absolut
påkrævet, når vi tager intimteknologien coaching ind i ledelsesrummet. Det er vigtigt, at coaching
sættes i en ramme, og selviagttagelse og selvkritik er en nødvendig dyd for coach.

Kvalitativt interview
Afslutningsvis vil jeg gå fra tekst til kvalitativt forskningsinterview. Baggrunden for interviewet er
som følger.
I min organisation har jeg opgaven som mentor for kommende lederaspiranter i et forløb, der kaldes
”Nysgerrig på ledelse”. Jeg har en rolle og funktion som mentor. Mentor og mentee bygger deres
samarbejde omkring en coachende tilgang, hvor mentee har et sideløbende forløb med HRafdelingen.
Jeg har haft et coachingforløb med en ung mand. Vi har 4 x 1,5 time, hvor vi i et fortroligt rum kan
være samtalepartnere. Jeg er primært coach, men kan også i nogen grad gå ind i en vejledende rolle,
såfremt mentee ønsker dette.
I dette forløb ønskede den unge mand en coaching omkring hans muligheder som leder. Vi holdt en
filosofisk coaching med stærke bånd til den protreptiske coaching. Emnet var begreberne ”ledelse”
og ”leder”.
Det skal straks siges, at han ikke tidligere havde mødt coaching og slet ikke i forbindelse med
begrebet filosofi og protreptik. Der var derfor god anledning til, at konteksten blev klargjort,
hvilket vi gjorde grundigt.
Ca. 1½ måned senere havde vi så et nyt møde, hvor jeg få dage i forvejen har spurgt, om jeg må
lave interview omkring denne sidste coaching. Grunden til, at jeg valgte denne coaching var, at den
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med en tidshorisont på 1½ måned ville være en god indikator på, om der overhovedet var nye spor i
hans meningsskema eller meningshorisont, som han ville tilskrive vores filosofiske protreptiske
coaching.
Interviewet tager 8 minutter og er vedlagt som fil til denne opgave. Interviewet er tilgængeligt og
kan indgå i intern undervisning på Copenhagen Coaching Center.
På samme vis som i den teoretiske analyse søges der forhold, der har ændret i meningsskema og
meningsperspektiver.
A. Interviewer (mig)
B. Den, der bliver interviewet (mente)
A. Hvad skete der sidste gang (underforstået sidste coaching)?
B. Der skete fandeme meget. Jeg var helt rundtosset – set positivt … Jeg er ikke vant til den
slags filosofiske spørgsmål. ... Jeg var meget træt bagefter ... positivt ... da du spurgte:
Hvorfor er det, man vil det her? At få afkræftet, at det ikke var positionen, men funktionen
jeg søgte … har gjort mig rigtig, rigtig glad. At jeg ikke er en ambitiøs kold skid, men at jeg
rummer noget mere end det.
Kommentar: Det er tydeligt at A qua coaching har bearbejdet et emotionelt og kognitivt
eksistentielt forhold, samt at det overordnet set har været en væsentlig begivenhed, der har skabt et
klarere forhold til de værdier, som A grundlæggende ønsker at lede sit liv gennem.
A. Har du også taget afsæt i en anden udgangsvinkel i dag end sidst?
B. Ja meget … Jeg har brokket mig lidt hos lederen og sagt, at jeg skal have flere udfordringer.
Jeg var sgu gået død. Derfor var jeg sikker på, at ledelse var lige det, jeg skulle … men det
er udfordringer, jeg søger. Jeg har fået et projekt, som jeg skal fordybe mig i nu. Det har
givet rigtigt meget, men jeg har ikke afskrevet lederen endnu … Der har været et par
stillinger, som jeg altså ikke lige har fået taget mig sammen til at søge.
A. Så du har været i stand til at handle anderledes, end du plejer?
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B. Meget … Jeg er blevet mere rolig … Jeg er blevet mere afslappet ... Hvordan skal jeg
forklare det? ... Det har givet mig en helt anden ro i sindet, end jeg plejer at have … I og
med, at det ikke var positionen, men funktionen jeg søgte, har jeg forsøgt at drage
paralleller til det, jeg laver i dag som pædagog, og så acceptere forskellighed ... blandt andet
… Det har været stort.
Og så en dejlig ting var den personlighedstest … At jeg ikke lod mig styre af den. Jeg griner
hver gang, jeg ser den, og det er faktisk dejligt … Om jeg lod det stykke papir styre mit liv.
Kommentar: A udtrykker her, hvad jeg vil kalde en grundlæggende ny kropslig fornemmelse og
dermed en vigtig forandring. A har grundlæggende fået skabt et bedre selvforhold. Han udtrykker
et kvantespring i den tilgang og forståelse, han har erhvervet sig. Ud over dette har A på eget
initiativ haft en samtale eller flere omkring egne behov og ønsker med sin leder. Der er skabt
mulighed for at ændre på egen praksis og dermed et nyt meningsskema såvel som
meningsperspektiv på identiteten som medarbejder i organisationen. Der kan også spores
antydning af, at der sket et mindre skifte i egen kerneidentitet eller i hvert tilfælde en afklaring af
samme.
A. Var du noget andet end den?
B. Ja, det er jeg.
A. Hvad gjorde, at du stillede spørgsmålstegn ved den?
B. Ja, du spurgte, om den var mig. Så har jeg tænkt over det, og det kan godt være, at jeg har de
udfordringer, men det er ikke mig som person. Jeg fokuserede på det negative, men jeg har
fokuseret på det positive.
A. Så du fandt nogle sider af dig selv, du ikke før så?
B. Ja. Jeg fokuserede på det negative. Jeg var sgu også træt af mit arbejde. Det hang mig ud af
halsen. Jeg kørte på rygraden. Jeg er begyndt at brænde for mit arbejde. Det er
udfordringerne, jeg brænder for.
Kommentar: A beskriver her en tilstand, som begynder med et desorienteret dilemma, hvor
arbejdslivet taber mening og bliver rutine. Den kritiske vurdering af egen antagelse, som kommer
frem omkring position versus funktion i fremtiden hjælpes frem af det forhold, at tvangen
transformeres til mere trang. Herved ændres blikket fra at se vreden ud fra nødvendighedens og
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tvangens perspektiv i retning af se den fra mulighedernes perspektiv. Dette antyder en transformativ
ændring i det eksistentielle territorium, A befinder sig i.
Her er også et godt eksempel på, at A i kraft af en selvundersøgelse skifter fra fremmedstyring (test)
til selvstyring, hvorved ansvaret bliver mere afklaret omkring selvet og det valg, A træffer om sig
selv.
A. Er det noget grundlæggende, du har set af dig selv på ny, eller er det mere perifere sider af
dig selv?
B. Måske perifert? Den der ro, jeg aldrig har tilladt mig at have. Det har jeg ikke. Heller ikke at
være afklaret. Den samtale, vi havde, den hjalp meget kraftigt på det. Især det med, at det
ikke var titlen, men noget helt andet, jeg gik efter. Det var jeg bare slet ikke klar over.
A. Hvordan blev du egentligt det?
B. Det var, da vi kom til at snakke om position og funktion. Hvad ligger der i de to? Hvor er
man henne som menneske, hvad er det, man vægter? Og så tiltalte funktionen mig pludseligt
noget mere end positionen.
A. Der traf du et valg?
B. Ja. Det gjorde jeg satanedme. Sidste tirsdag spurgte de også, om jeg var afklaret. Ja det er
jeg – sagde jeg. Det er ikke positionen, jeg skal have, det er funktionen. Men på et tidspunkt
skal jeg have positionen. Om det er leder, konsulent eller andet, er sådan set lige meget. Så
jeg er ikke så stor en stræber, som jeg tror. Heldigvis! Fra at gå fra, at det var penge og
prestigen ... og det er det slet ikke.
A. Ja, det var du afklaret med, da vi startede.
B. Ja, jeg var sikker på, at jeg skulle ind i forvaltningen og sidde. Det er jeg ikke helt sikker på
nu. Det er jeg sgu ikke. Jeg er blevet afklaret på, hvad der skal fylde min hverdag. Det er
dejligt.
Kommentar: Her udtrykker A en klar ændret grundfølelse og et langt mere åbent mulighedsbillede
end det, han mødte op med til vores filosofisk og protreptiske coaching. Han er lidt usikker på, om
det er en perifer eller grundlæggende ændring, han befinder sig i. Han understreger dog, at hans
tro på sig selv er ganske ny og noget, han nu tillader sig selv at have.
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Der er ingen tvivl om, at den samtale, som tankerne har med sig selv, har haft et besøg, hvorved
tankerne har ændret på meningsskema og meningsperspektivet omkring hans egen livsbane i
arbejdslivet. Der er sket en genoprettende transformativ læring gennem denne coaching.
Samlet kommentar: Interviewet taler, når man læser det, på mange måder for sig selv, og under
normale omstændigheder er det en dyd at bevare den andens hemmelighed. Vi har i denne coaching
arbejdet med den side af arbejdslivet, hvor ledelse ikke kun er et spørgsmål om mening, men også et
spørgsmål om at kommunikere mening. Her udtrykkes det som de vilkår, arbejdslivet giver
medarbejderen, såvel som de muligheder, mennesket i den sammenhæng har, ønsker og kan få. De
progressive, regressive, genoprettede transformationer fremtræder undervejs, men sat på spidsen er
det en genoprettende transformation, vi følger. Den regressive og genoprettende flyttede sig og
satte dermed fart på en progressiv transformation. De udtrykkes i former, der drives af trang og
tvang såvel som mulighed og nødvendighed. Mentee flytter sig fra tvang og nødvendighed gennem
coaching til et nyt eksistentielt territorium, hvor trang og muligheder fremstår tydelige.
Meningsperspektiv og meningsskema er ændret. Ro har afløst uro og kaos.
Den udløsende faktor i interviewet er spørgsmål til indre mod. Dansen omkring substans i ledelse.
Funktion versus position, hvor fokus flyttes fra position til funktion.
Den anden udløsende faktor kommer fra spørgsmål omkring ydre ansvar. Her medieres i
stemninger mellem mulighed og nødvendighed, hvorved personlighedstesten dukker op og flytter sig
fra at være en sand nødvendighed til at være en mulig sandhed blandt andre. Mentees eget ansvar
aktualiseres.
Vi er dermed nået til delkonklusionen i denne opgave.

Delkonklusion
Transformativ læring foreskriver, at der skal sker en reorganisering af verdensbilleder og
grundlæggende vaner. De enkelte tilgange til coaching har hvert sit teoretiske afsæt og kan derfor
bruges i forskellige sammenhænge, omkring transformativ læring.
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Sammenfattet gøres dette overskueligt qua denne oversigt.
Coaching

Forandringsstrategi

Transformation i
meningsperspektivet

Transformation i meningsskema

Kognitiv
coaching

Exposure, respons-prævention og
kognitiv omstrukturering:

Psykodynamisk
coaching

Samtale, der bringer de defensive
rutiner frem til bevidstheden, således
der opstår psykisk balance.

Psykodynamisk coaching søger efter
den patos, der udløser forandringer i
meningsperspektivet. Der arbejdes
primært med patos knyttet til defensive
rutiner.

Psykodynamisk coaching arbejder med
at udvikle og afvikle uhensigtsmæssig
patos og etos i meningsskema og
etablere ny etos.

Systemisk
coaching

Kontrakteret samtaler med et ikke
vidende udgangspunkt. Derved
udfordrers den ”blinde plet”.

Systemisk coaching søger efter spring
og sprækker i eksisterende
meningsperspektiv, der kan udfolde et
nyt brugbart perspektiv. Der arbejdes
med logos og patos.

Systemisk coaching henter næring i
helt aktuelle dilemmaer mellem
meningsskema og meningsperspektiv
og søger nyt meningsskema og ny etos.

Narrativ
coaching

Dialogisk og samskabende
udforskning af kontekstmarkører og
fortællingens struktur.

Narrativ coaching arbejder kritisk med
meningsskemaet. Sandt/ falsk,
fornuftigt / ufornuftigt og tilladt /
forbudt, udfordres mod en skabende
kraft i fortællingen. Der arbejdes med
logos og patos.

Narrativ coaching skaber egen kontrakt
for en ny etos.

Filosofisk
coaching

P1: At fatte logos og være empatisk.
P2: At mærke patos og være
sympatisk.
P3: At gøre og etablere etos og være
parasympatisk.

Filosofisk coaching åbner mange veje
til arbejdet med paradokser. Gennem
coaching skifter perspektiver ofte
mellem for og baggrund. Der arbejdes
med logos, patos og etos.

Filosofisk coaching arbejder også
konkret med etos. Bl.a. ved at
beskæftige sig med ”det eksistentielle
territorium” omkring konkrete
opgaver.

Protreptisk
coaching

Protreptikken har begivenheden i fokus
Den vil skabe orden i kaos og øge
”handlekraften” ud fra ti protreptiske
principper og eventualerne. Samtalen
bæres af heteroenticitet og en
symmetrisk asymmetrisk relation.

Her arbejdes der med dekonstruktion
af værdier og begreber gennem
centripetal kraft i samtalen.

Etos er synonym med frihed.

Kognitiv coaching etablerer bro
mellem meningsperspektiv og
meningsskema. Den arbejder med at
omsætte meningsperspektiv i
meningsskema. Her nyetableres etos.

Friheden og erkendelsen af denne er
den skabende kraft omkring
meningsperspektivet. Logos, patos og
etos indgår i samtale som ligeværdige
sider af livet.

Kognitiv coaching coacher medarbejderen frem mod ny måder at handle. Identitet er her knyttet tæt
til kognition.
Psykodynamisk coaching søger bag om patos og psykologiske tilgange til identitet.
Den systemiske og narrative coaching søger bag om den autopoetiske diskurs, man gør brug af, og
etablerer nye fortællinger om egen identitet.
Protreptisk coaching er en upersonlig personlig samtale, hvor coach er solidarisk og skabende uden
at være blottende. Den søger i værdierne i mennesket som menneskets orienteringspunkt for
handlekraften, friheden og identiteten.
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Filosofisk coaching henter inspiration i et bredt felt af tilgange til coaching. Filosofisk coaching kan
danse med et eller flere problemstillinger og paradokser. Paradokser som netop træder frem som
forgrund i mennesket, men som bliver fremtrædende på en baggrund af de muligheder og
nødvendigheder, et polycentreret og emergent samfund til stadighed producerer og reproducerer.

I forhold til denne delkonklusion er der to forhold, jeg ønsker at diskutere mere indgående.
Det første er identitet. Et af de kernebegreber, der er gennemgående i analysedelen omkring
transformativ læring, er identitet. I opgaven har jeg fulgt kategorier for identitet, som Knud Illeris
har beskrevet.
Men hvordan bliver identitet til lige nøjagtigt den identitet, den er, og hvilke andre perspektiver kan
der være på identitet og dens form eller substans?
Vi har set, at de variationer der er i coaching, arbejder med forskellige perspektiver på, hvad og
hvorledes de vigtige sider af identiteten kan bearbejdes og forstås.
Det vil jeg gerne perspektivere mere, da det er vigtigt, at man som coach arbejder aktivt med at
udvikle eget meningsperspektiv og meningsskema. Skal man som coach udfolde heteroenticitet,
hvilket jeg gerne vil, er det væsentligt, at man møder sin opgave med stor ydmyghed, passende tvivl
og undren.
Det andet forhold er de forhindringer, der kan være eller opleves omkring coaching i ledelse. Dette
forhold, mener jeg, fortjener mere opmærksomhed, end den får i den litteratur, jeg har læst.
Menigskemaet hos lederen og organisationen som baggrund for coaching i egen organisation ser ud
til at være et uudforsket område.
Jeg møder ofte ledere, der gerne vil arbejde med coaching, men som møder forhindring af forskellig
karakter. Dels sker der noget i dem selv, som opleves som en forhindring. Dels oplever de
forhindringer i praksis, som ser ud til at være funderet i organisationens kultur. Viljen er der, men
noget bremser den. Jeg har undervejs i denne opgave beskæftiget mig med ledelse, historiske
nedslag i ledelse og teknologier i ledelse. Jeg vil derfor se på forhold, jeg kan pege på i de
respektive styringsparadigmer, der kan hjælpe os med en mulig afklaring på dette forhold. Derved
kan det hjælpe til at identificere sider af paradigmer, der kan have indflydelse på coaching i ledelse.
Som tidligere nævnt, er medarbejdere og ledere ikke maskiner, men mennesker der orienterer sig i
tid og rum.
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Del 4. Diskussion
På baggrund af de foreliggende resultater i analysen diskuteres følgende temaer i forlængelse af
analyse og delkonklusion.
1. Identitet, ledelse og coaching
2. Styringsparadigmer, ledelse og coaching.

Læring, identitet og coaching
I ”Det fleksible menneske” fra 1999 taler Richard Sennett om personlighedens nedsmeltning. For
Sennett er arbejdsidentitet vigtigt for mennesker, og de kulturelle forandringer, der løbende sker,
eroderer ifølge Scennett langsomt, men grundlæggende, personligheden og dermed identiteten.
Det moderne arbejdsliv handler ikke kun om kvalifikationer i form af uddannelse m.m. Der er
meget mere på spil i arbejdslivet. Medarbejdere kan have det ganske svært ved at finde viljen,
glæden og energien. Disse retter ofte kritik mod ledelsen eller blikket mod sig selv som
utilstrækkelige. De stiller sig dagligt det svære spørgsmål, ”hvem er jeg?” og ”hvem er vi?” i en tid,
hvor forandring sker, og forstillelse er udbredt.
Transformativ læring medfører ændringer i identiteten. Identitet6 kan forklares på mange måder.
Det udgør i sig selv en diskussion. I opgavens analysedel har jeg fulgt Knud Illeris kategorier for
identitet.
Jeg vil se på, hvordan identitet kan tænkes at blive til. Hvad er det, der gør, at identitet er den, som
den er? Ingen af os kan jo med rette påstå, at vi har haft identiteten i hånden, set den eller lugtet til
den, så det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg har valgt at hente inspiration i nogle af samtidens
perspektiver, herunder også sociologiens, da den som sagt forsøger at forklare det sociales
beskaffenhed i netop samtiden.
Dem, jeg fremhæver, har jeg arbejdet med, tænkt på og læst op på undervejs i opgaven. Jeg vil
løbende søge at knytte beskrivelserne an til ledelse og de coachingtilgange, som blev beskrevet i
coaching og efterfølgende koblet til transformativ læring i delkonklusionen.

6

Ole Fogh Kirkeby har forfattet en bog med titlen ”Hvem er jeg – om sjælens billeder”. I den opregnes ikke mindre end 15 forskellige selvbilleder ud
fra grundbilledet ”kernen”. Eksempler fra bogen: ”kernen”, ”forholdets forhold til sig selv”, ”Det indre billede”, ”de mange identiteter”,
”Selvfortællingen”.
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Jeg har valgt Erik H. Eriksons epigeniske model, Anthony Giddens selvidentitet og
strukturationsteori, Peter Alheit og biografisk identitet, Pierre Bourdieu og begrebet habitus, George
Herbert Mead og den generaliserede anden, Eteienne Wenger & Jean Laves perspektiv på identitet i
sociale fællesskaber, Kenneth Gergen og Mary Gergen og socialkontruktionisme.
Disse folder forskellige perspektiver ud og udgør dermed en diskussionen af ledelse, coaching og
”identitet”.
Lad os begynde med Erik H. Erikson, der knytter identitet tæt til udvikling og modenhed. Erikson
har et udviklingspsykologisk perspektiv inspireret af Anna Freud. Erikson ser identitet som en kerne
i mennesket. Ikke en uforanderlig kerne, men en kerne, han betegner som en fast kerne. Erikson er
kendt for den epigeniske model, hvor han opstiller otte mulige stadier7 i et livsforløb. De otte stadier
er afhængige af hinanden og følger hierarkisk efter hinanden. Hvorvidt der er et positivt eller
negativt udfald af den ene aktuelle krise til den næste, afgør det grundsyn, man møder næste fase
med, eller om man i det hele taget kan forlade den. Erikson opfatter den grundlæggende tillid, man
som ganske lille udvikler, eller måske ikke udvikler, som en helt grundlæggende betingelse for,
hvorledes ens identitet formes og udvikles gennem livet.
Han er ophavsmanden til begrebet identitetskrise. Krise og udvikling er hos Erikson tæt knyttet til
hinanden. Uden krise ingen udvikling.
Eriksson gør dermed opmærksom på, at der er stor forskel på menneskers disponering for at opleve
regressive eller progressive transformationer. Det gør en verden til forskel, hvilke stemninger og
patos der indtræffer og optræder i faserne.
Som coach kan man dermed søge i den psykodynamiske coaching og søge at gøre de kriser,
mennesket er bundet til, til frigørende transformativ læring.
Krise er som sagt et gode, såfremt man kan møde følelserne som en mulighed. Coach søger at
transformere den patos, der er hos coachee, mod det, som kan være produktivt. I den sammenhæng
kan vi hente inspiration hos filosoffen K.E. Løgstrup, der beskæftiger sig med begrebet ”suveræne
livsytringer”(Løgstrup, 2005 s. 100 f. f). Løgstrup skelner mellem destruktive ytringer, som er "de

7

1. Tillid/mistillid. 2 Autonomi/skam. 3 Initiativ/skyld. 4. Foretagsomhed/underlegenhed. 5:
Identitet/identitetsforvirring. 6. Intimitet/isolering. 7 Generativitet/fortvivlelse. 8 Integritet/fortvivlelse.
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kredsende følelser”, hvor man kredser om sig selv (misundelse, fornærmelse, forurettethed), og på
den anden side livsfornyende ytringer, som er "suveræne følelser" (vrede, sorg eller glæde). De
første skal man søge at erstatte med de sidste. Dermed åbnes der for transformativ læring, og
muligheden for at bevæge sig i livet fra et stadie til det næste.
Anthony Giddens er inspireret af og støtter sig i sit sociologiske perspektiv til Erik H. Erikson.
Giddens har et sociologisk perspektiv og kalder samtiden for refleksiv modernitet. Giddens fører
dette videre til selvet og ser selvet (identitet) som et refleksivt projekt. Han mener, at refleksivitet i
samfundet er et vilkår, der optræder deterministisk i forhold til det psykologiske, og dermed trænger
forholdet sig ind i selvets kerne. Selvidentitet kan ifølge Giddens ikke længere fastholde en fast
kerne, men må udvikles som en refleksiv kerne.
Det, identiteten dermed står og falder med, er valget. Vi er, hvad vi gør os til. I den sammenhæng
vil mennesket over tid udvikle egen grad af ontologisk sikkerhed eller det modsatte, eksistentiel
angst. Begrebet ontologisk sikkerhed er den grundstemning, der ifølge Giddens, har størst betydning
for den aktuelle identitet.
At coachee er dømt til valget, bliver her væsentligt i coaching. Her kan den systemiske, narrative og
filosofiske coaching søge at øge den ontologiske sikkerhed ved at etablere forbindelse mellem
meningsperspektiv og meningsskema og ikke mindst at afvikle forstillelsen. Et arbejde med det
eksistentielle territorium vil jeg derfor betone som et vigtigt arbejde. Med Giddens’
identitetsforståelse bliver bæredygtigheden i selvfortællingen det grundlæggende og centrale i
coaching, ledelse og medarbejderens identitet.
I lige linje derfra vil jeg nævne Peter Alheit, der har introduceret transitorisk læring (Illeris 2013 s.
41). Det er en læring, der på samme vis som transformativ læring omfatter ændringer i menneskets
karakter eller mere korrekt i personens biografi.
For Peter Alheit er det personen som helhed, der lærer. Forståelsen af ændringerne ligger i lige linje
til Erikson og Giddens uden at arbejde i skemaer som Erikson.
”Alheit bruger ikke selv udtrykket biografisk identitet, men han fremhæver til gengæld det meget
vigtige forhold, at når vi taler om biografi, er det ikke den faktiske eller objektive livshistorie, der
refereres til, men derimod den version af livshistorien, som er fremkommet ved den individuelle
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tolkning og redigering, og som foreligger subjektivt i den personlige hukommelse og
selvforståelse.” (Illeris 2013 s. 103).
Biografi som identitetens arne bliver her klart trukket op.
Som coach kan jeg dermed søge filosofisk og narrativ coaching. De bærende narrativer bringes ind i
en videns- og oplevelsesøkonomi og forbindes med hinanden i coaching. Dermed kan narrativerne
fremkomme qua bæredygtig transformativ økonomi i nye sprækker i fortællingen. (Et eksempel på
dette ses bl.a. i det interview, der er gengivet i analysen.)
Lad os gå på opdagelse i kroppen som identitetens kilde.
Pierre Bourdieu beskæftiger sig med kultur og sociologi. Pierre Bourdieu har opstillet en teori om
den menneskelige handling. Bourdieu beskæftiger sig med de muligheder, som bliver indskrevet i
en persons krop og handling qua de strukturer, som omgiver personen, og fortsætter dermed nogen
grad i sporet fra Alheit, der talte personen som helhed.
Det er forholdet mellem person og struktur, der interesserer Bourdieu. Strukturen påvirker
personen, og personerne påvirker strukturen.
Habitus er et vigtigt kernebegreb i forståelsen af Bourdieu, når Bourdieu relateres til identitet.
Habitus er en kropslig indlejret praksis, som får personen til at handle og reagere uden klart og
bevidst at kende baggrunden for handlingen.
”Habitus opfylder en funktion, som man i en anden filosofisk tradition overlader til den
transcendente bevidsthed. Habitus er en socialiseret krop, en struktureret krop, en krop som i sig
selv har kropsliggjort de iboende strukturer i en given verden eller en særlig del af denne verden, i
et felt - habitus er en krop, som strukturerer opfattelsen af denne verden og også agentens
handlinger i denne verden. Habitus er den doxa-baserede erfaring, i hvilken man udtrykker sin
tiltro til verden, der rækker dybere end nogen anden tiltro (i almindelig betydning), eftersom den
ikke tænker sig selv som en (til)tro.” (Bourdieu 1997 s. 157).
Vi har her en transcendent bevidsthed at coache ud fra. Protreptikken kan svare på denne tilgang til
identitet. Det er i transformation af samvittigheden, at det meningsfulde bliver til nye meningsfulde
kropslige handlinger i meningsskema. Meningsperspektivet udstikker retning i livet omkring sandt
/falsk, fornuftigt/ufornuftigt og tilladt /forbudt. Alle vore synspunkter udspringer af et særligt
personligt meningsperspektiv og etablerer en ny og specifik frihed.
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Når der arbejdes med de grundlæggende handlinger og social adfærd i coaching og ledelse, ved jeg
af erfaring, at disse er stærkt bundet til det kropslige. Coachee, skal virkelig udvise en meget stor
vilje, for at dette ændres. Der er virkelig brug for heteroenticitet og en symmetrisk asymmetrisk
relation mellem coach og coachee, når vi berører dette i mennesket.
George Herbert Mead tager os med videre ind kroppens, relationens og identitetens univers. Mead
peger på, at identiteten skabes i relationen, begivenheden og mødet. Dette lægger sig i slipstømmen
af Bourdieu. Mead fordeler ansvaret for identitetsdannelse mellem begivenheden og relationen. Han
mener, at vi i samspilshandlinger konstruerer os selv og andre som mennesker. Vi er betingelser for
hinanden og bærer derfor også et ansvar for hinanden, og vores forståelse af den sociale
virkelighed. Mead kalder processen omkring selvet ”at overtage en generaliseret anden".
”Den generaliserede anden” er et symbolsk udtryk for mennesker, der har været eller er
betydningsfulde for individet nu og gennem dets liv. Det vil jeg mene, at lederen og coach er. Den
generaliserede anden er den forventning, som individet møder fra et andet menneske. Mennesket
interagerer ikke kun med sine medmennesker. Det interagerer også med sig selv gennem indre
dialoger og gennem tænkning, hvilket er det samme billede, der ligger til grund for protreptikken.
Interaktionsteorien lægger vægt på at beskrive og forstå mennesket gennem dets handlinger og
forklarer en lang række processer gennem de aktiviteter, mennesker deltager i: "Mennesket er ikke,
det gør".
Her får nuet og begivenheden en særlig og central betydning. Det er i nuet, mennesker handler.
Dette leder os over det i sociale samspil i coaching og knytter an til relationelopmærksomhed.
Vi kan nu også gå fra coaching af enkeltindivider til at arbejde med coaching af grupper. I
protreptikken kan vi i fællesskaber skabe transformationer omkring begreber som ansvar, ledelse,
bæredygtighed, mellemleder, kollega m.m. Dermed gør vi transformation på et individuelt og
socialt niveau til en mulig organisatorisk proces. Dette svarer godt på koordineringskravet i ledelse.
Dette fører mig naturlig videre til Etienne Wenger & Jean Laves. I 2004 udgav de
”Praksisfællesskaber – Læring, mening og identitet”. I denne udgivelse sættes der spot på,
hvorledes social deltagelse kan skabe identitet og lærings- og erkendelsesprocesser.
I forhold til identitet drejer det sig om følgende:
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”Identitet som forhandlet oplevelse. Vi definerer, hvem vi er, ved de måder, hvorpå vi
oplever os selv gennem deltagelse, såvel som ved de måder, vi og andre tingsliggør vores
selv.



Identitet som medlemskab af fællesskaber. Vi definerer, hvem vi er, ved det kendte og det
ukendte.



Identitet som læringsbane. Vi definerer, hvem vi er ud fra, hvor vi har været, og hvor vi er
på vej hen.



Identitet som neksius (samordningsforbindelser) af multipelt (mangesidigt) medlemskab. Vi
definerer, hvem vi er ved måder, hvorpå vi forener vore forskellige typer af medlemskab i én
identitet.



Identitet som en relation mellem det lokale og globale. Vi definerer, hvem vi er ved at
forhandle lokale måder at tilhøre bredere konstellationer på og manifestere bredere stil og
diskurser.”
(Wenger 2004 (1998) s. 174) (Illeris 2013 s. 92).

Identitet udgør en relation mellem mennesket, det lokale og globale, hvor vi definerer, hvem vi er,
ved at forhandle lokale måder at tilhøre bredere konstellationer på og manifestere bredere stil og
diskurser. Alt i alt fremstår der dermed en fast, men alligevel bevægelig, social og flydende identitet
i konstant opløsning og reetablering. En konstant mediering mellem fastfrysning og optøning af
identitet.
At arbejde med dette er et filosofisk forhold, og endnu engang kan jeg konstatere, at jeg har fået
udvidet det meningsskema, jeg kan bruge i ledelse og coaching. Den filosofiske og protreptiske
coaching udgør med denne definition i mente en sand oase for mig som leder og coach.
Mit sidste blik på identiteten, er en stærk repræsentant for socialkontruktionismen.
Kenneth Gergen og Mary Gergen. Socialkontruktionismen bygger på den antagelse, at psykiske
fænomener fremspringer i interaktion mellem mennesker. Det er dermed vanskeligt at tale om en
identitet. Hvilket i nogen grad kan ses i forlængelse af Wenger & Laves. Antagelsen er den, at
modernitet er overgået i en postmoderne tid, hvor mennesket overmættes med påvirkninger og
muligheder. Dette ses som en frigørende mulighed, da muligheden for at mediere mellem et utal af
situationsafhængige identiteter virkeliggøres, uden at mennesket dermed mister fornemmelsen for
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det sociale. Identiteten bliver dermed flydende, fragmentarisk og noget, der ikke er iboende, men
snarere noget, man situeret påtager sig.
I forhold til denne identitetsforståelse, ledelse og coaching er det uomgængeligt, at ”det ikke
vidende” perspektiv skal holdes for øje – helt konsekvent. Problemer er i sagens natur midlertidige
og bundet til aktuel, men flydende og foranderlig kontekst. Løsningen er på samme måde
kontekstafhængig og flydende.
Man kan med rette spørge, hvilke orienteringspunkter der følges i det situerede valg, og svaret må
være, at der ikke kan gives et, men mange svar. Dermed overgår livet i til en mere didaktisk form,
”hvad er det mulige her?”, og mindre filosofisk ”hvad er det gode her?”
Hvilke konsekvenser har dette så for ledelse og coaching? Ja, først og fremmest bliver det ret klart,
at man skal gå til opgaven med ydmyghed og netop være der på den andens betingelser, og den
systemiske coaching og systemiske ledelse skal sættes i højsæde. Carsten Hornstrup skriver
følgende om kontekst og koordinering: ”Her er den helt grundlæggende pointe, at enhver handling
eller episode kan kun forstås og dermed tolkes ved at se på den kontekst, handlingen eller episoden
den udspilles i.” (Hornstrup, 2007 s. 45).
Vi har nu rejst gennem flere perspektiver på identiteten og disses betydning for coaching i ledelse.
Eventualerne bliver mere og mere betydningsfulde for mig, i takt med at mit eget meningsskema
udvikles og forandres. Konsekvens for mig er, at man som leder og coach må erkende sit eget
perspektiv og sin egen fornemmelse af frihed. Dette må som udgangspunkt søge eventualerne. De
spørgsmål, man stiller i coaching, og de forhold, man vægter i ledelse, er trods alt altid afgrænset af
egne meningsperspektiv og meningsskema og den blokering eller fantasi, man formår at folde ud.
I den sammenhæng kan de forskellige tilgange til ledelse, coaching og identitet være gode at føje til
eget meningsskema som muligheder, man ikke nødvendigvis skal forstå fuldt ud.
Det brede perspektiv gør det muligt at tænke nyt. Det indre mod øges, og den relationelle magtfulde
trylleformular ”Abra ca dabra”, der betyder ’jeg skaber, i kraft af min tale’, kan dermed gøre
coaching og ledelse mere skabende.
Som leder og coach må man placere sig i et lærende rum og se sig selv som elev i livets skole.
Personligt har jeg gennem uddannelsen haft stor fornøjelse af at komme tæt på filosofiske tænkere
og har gjort mig umage med at omsætte dem. Eksempelvis har jeg arbejdet en del med nærvær - den
indre, ydre og dialektiske. Jeg har fået et øget blik for, hvor betydningsfuldt eget nærvær er, og hvor
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meget jeg kunne lære der om de muligheder, jeg kunne give andre. Det har over tid ændret på mit
tempo og sat begivenhedens betydning, når jeg leder og coacher, i fokus. På samme måde kan man
berige sit eget perspektiv på indholdsdelen i ledelse og coaching ved at søge forskellige
perspektiver på det, man arbejder med. Her altså identitet, og hvor dens kilde(r) kan tænkes at være.
Man kan konsekvent arbejde med egen kompetence ved at mediere mellem læring qua egen praksis
og en generel nysgerrig attitude til logos, patos og etos.
Vi er nu nået til det andet forhold, jeg ønsker at diskutere her. Jeg vil diskutere, om
meningsperspektivet og meningsskema hos lederen og organisationen kan være en forhindring for
at coache som leder. Jeg har undervejs i denne opgave beskæftiget mig med ledelse, historiske
nedslag i ledelse og paradigmer i ledelse. Jeg vil derfor se på forhold, jeg kan pege på i de
respektive styringsparadigmer, der kan hjælpe os med at identificere sider af paradigmer, der kan
have indflydelse på coaching i ledelse.

Styringsparadigmer og coaching
I det ledelsesmæssige domæne er der flere opfattelser af god ledelse, der samlet udgør diskursmagt i
ledelsen, hvor det afgøres, hvad man kan tænke og gøre. Dermed sættes der spot på forskelle. Hvad,
der er det sande versus det falske, det lovlige versus det ulovlige og det fornuftige versus det
ufornuftige i ledelse og kultur, defineres.
Nedenstående opsamles konkluderende min konstruktion og forståelse af fire idealtypiske
styringsparadigmer.
Det bureaukratiske paradigme
I det bureaukratiske paradigme findes der klare og beskrevne løsninger på opgaven, og som leder
må man først og fremmest sikre sig, at disse overholdes og vedligeholdes. Man skal være en kyndig
administrator og en klassisk loyal embedsmand.
Det professionelle paradigme
I det professionelle paradigme anlægges et smalt fagligt perspektiv, som etableres ud fra
professionens eget perspektiv og lokale forhold. Ledelsen skal først og fremmest være en god
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menneskeorienteret integrator, der formår at tilvejebringe forhold, der tilgodeser medarbejdernes
perspektiver. Han/hun skal kende enkeltindividerne og skal formå at indpasse dem i et team eller en
gruppe, der kan nå konsensus omkring opgaven.
New Public Management
New Public Management har fokus på økonomisk styring, marked og brugertilfredshed. Lederen
søger målrettet efter en effektivisering via top-down styring og taler til Homo økonomis. Lederen
har suveræn definitionsret og er først og fremmest en producent, der er markedsorienteret, og som
skal sikre kvalitet og optimal udnyttelse af ressourcerne.
Det relationelle spor
Det relationelle spor lægger vægten på anerkendelse af medarbejderen, hvor sproget,
kommunikation og facilitering er i centrum. Lederen skal etablere balance og mening mellem
elementerne struktur, opgave, mennesker og teknologi. Lederens fornemmeste opgave er til
stadighed at arbejde med det relationelle samspil i organisationen. Som leder skal man derfor være
god til at overskue komplekse problemer og en god entreprenør, der kan skabe nye projekter og se
omverdenens muligheder.
Jeg har mødt flere ledere, der bl.a. har taget diplom i coaching, men som efterfølgende har endog
meget vanskeligt ved at få coaching til at fungere i organisationen. En af forklaringerne kan søges i
det paradigme, man som leder positionerer sig selv og organisationens kultur omkring. Dette sætter
rammen for identiteten qua meningsperspektivet og meningsskema i lederen, medarbejderen og den
kulturelle praksis, der sættes for organisationen.
I forhold til styringsparadigmerne har denne opgave fulgt det relationelle paradigme - og det
relationelle spor i ledelse.
I opgavens afsnit om ledelse når vi frem til flere forhold, der kan være kilder til dilemmaer i
arbejdslivet og ledelse. Vi når frem til, at de dilemmaer, der opstår, alle kan bringes ind i et
dialogisk rum, hvor coaching i ledelse kan frembring transformativ læring i medarbejdere og
organisation.
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Det relationelle spor er kun et af flere paradigmer, der søges efterlevet i ledelse. Det kan derfor
være interessant at skifte optikken ud og se på, hvorledes intimteknologien coaching kan tænkes ind
i andre paradigmer, når vi ser fra et diskursanalytisk perspektiv.
I transformativ læring lægges der vægt på ændringer i meningsperspektiv, meningsskema og
identitet. Hvorledes folder de enkelte paradigmer egen diskursmagt ud i forhold til medarbejdernes
identitet og relationer i organisationen?
Dette har betydning for, hvorledes coaching i ledelse er oplagt, let, muligt eller forbundet med
vanskeligheder. Coaching forudsætter særlige relationer og magtforhold for at være en mulig
intimteknologi i ledelse. Idealtypisk udspiller relationer sig forskelligt i forskellige paradigmer. I det
efterfølgende skema bruges følgende fire forskellige relationer, som vi indgår i med hinanden
(Andersen, 2008).

Vi har tidligere brugt den symmetriske asymmetri som beskrivelse af relation i coaching. Den kan i
princippet også begribes qua begrebet ”den komplementære relation”.
Skemaet gør brug af disse fire idealtyper og opstiller præferencer velvidende, at de alle lever i alle
organisationer med forskellig styrke. Endvidere oplistes væsentlige forhold i meningsperspektivet
og meningsskema.
Hvad det sande versus det falske, det lovlige versus det ulovlige, og det fornuftige versus det
ufornuftige er i ledelse og kultur, kan dermed defineres og iagttages i forhold til meningsperspektiv,
meningsskema og identitet.
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Paradigme
Det
bureaukratiske
paradigme

Meningsperspektiv8
Medarbejderen er en klassisk
embedsmand, der løser en konkret
prædefineret opgave.

Meningsskema9
Orden, kontrol, retfærdighed, ret og pligt
og frem for alt lighed for loven.

Identitet10
Indhold: Kontrol
Drivkraft: Lighed
Samspil: Asymmetrisk

Medarbejderen er først og fremmest en
ekspert inden for sit område. En ekspert
der orienterer sig mod dyds- eller
kaldsetikken.

Professionens egen selvforståelse omkring
opgaven og løsningen af samme.

NPM taler til Homo økonomis, og der
lægges vægt på medarbejdermåling.
Økonomiske incitamenter bruges som
værdisætning af indsatsen. Medarbejderen
er først og fremmest servicemedarbejder.

NPM søger målrettet en effektivisering via
top-down bevægelser og økonomiske
incitamenter - eksempelvis via centralt
formulerede rammeplaner, lokalt
formulerede perspektivplaner,
taxameterprincipper, stykprissystemer,
lønsumsstyring.

Indhold: Konkurrence

Det relationelle
paradigme / Det
humanistiske
spor

Medarbejderens motivation i forhold til
opgaven og medarbejderens trivsel i det
sociale miljø ses som den egentlige og
absolut vigtigste kapital i organisationen.
Mennesket er natur, hvorfor psykologi
vægtes.

Der lægges vægt på koordinering via
demokrati og fælles planlægning.
Selvforvaltning ses som et gode. Der
stræbes efter konsensus og arbejdes med
fokus på trivsel.

Indhold: Trivsel

Det relationelle
paradigme /Det
relationelle spor

Mennesket ses som et autopoetisk system,
der via kommunikation med andre
systemer tilslutter sig mening, der kan
integreres i systemets eksisterende orden.
Mennesket er ikke natur, men kulturelt
betinget.

Det, du gør, er vigtigere, end det, du
planlægger. Forestillinger om den ønskede
fremtid styrer i høj grad handlingerne i
nutiden. Det inkrementelle perspektiv på
beslutninger er vigtige. CMM udgør et
pejlemærke for styringsopfattelse og
orden. Erkendelsesmæssigt er det vigtigste
element den information, der gør en
forskel. Det afgørende er, om handlingen,
informationen eller beslutningen udgør en
forskel, som gør en forskel.

Indhold: Mening

Det
professionelle
paradigme

New Public
Management

8

Indhold: Sagen i faget
Drivkraft: Kald
Samspil: Symbiotisk og
symmetrisk

Drivkraft: Belønning og
straf
Samspil: Asymmetrisk og
symmetrisk

Drivkraft: Motivation
Samspil: Symmetrisk og
symbiotisk

Drivkraft: Erkendelse
Samspil: Komplementær
og asymmetrisk

Meningsperspektivet kan kaldes referencerammen for meningsskema. Det er de synspunkter og de bagved liggende forestillinger og teorier, vi gør

brug af omkring en given sag. Alle vore synspunkter udspringer af et særligt personligt meningsperspektiv. Meningsperspektivet er ”målsætninger og
evalueringer samt det, lingvister kalder for argumentationsværket” (Illeris 2013 s. 19)
9

Meningsskema skal forstås som et ”sæt af beslægtede og vanemæssige forventninger, der dækker hvis-så-relationer, årsag-virkning, kategoriale

forhold og hændelsessekvenser” (Mezirow 2012). (Illeris 2013 s. 19). Meningsskemaer indeholder en mangfoldighed af hverdagsforståelser, af
hvorledes verden er, og hvordan sammenhænge er mellem forskellige forhold.
10

Identitet omfatter de tre samme dimensioner som læring indeholder - indhold, drivkraft og samspil. Illeris formulerer det således:

”læringsmæssigt kan identitetsudviklingen forstås som den individuelle specifikke essens af den samlede læring, og dens kerneområder kan i
læringsfiguren placeres omkring mødet mellem de to dobbeltpile, der illustrer læringens to samtidige processer”(…)”og den involverer derfor også
altid de tre dimensioner, som indgår i al læring: det indholdsmæssige, det drivkraftsmæssige og det samspilsmæssige – eller mere psykologisk
formuleret: det kognitive, det emotionelle og det sociale” (Illeris 2013 s. 108 / 109).
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I enhver organisation vil der være kræfter, der trækker mod særlige sider af paradigmerne.
Installerer man sin ledelse primært med præference i det bureaukratiske paradigme, vil coaching
ganske enkelt være en noget mystisk foreteelse, der næppe vil blive betragtet som andet end et
nymodens fænomen, der nok overlever sig selv. Her vil instruktion være den typiske accepterede
teknologi. Det er et træk ved mange arbejdspladser og arbejdsprocesser, der primært styres af dette
paradigme, at de faktisk har opgaver, der kan håndteres bureaukratisk.
Det er min opfattelse, at det professionelle paradigme og relationelle paradigme - det humanistiske
spor i praksis ofte er smeltet sammen. Derfor indgår det humanistiske spor i diskussionen af det
professionelle paradigme.
Leder man med stærk præference i det professionelle paradigme – og det er der efter min opfattelse
ret mange, som gør – kan der være kulturel præference for den symbiotiske relation, og dermed
øges hangen til omsorg og dermed til at psykologisere medarbejdere og positionere organisationen
som symbiotiske ofre. Qua dette kan der også være hang til at efterlade medarbejderen i den
symmetriske relation, når der opstår meningsforskydninger. Individet ser ikke sig selv som den
lærende i en fælles proces. Det gør det vanskeligt at være der på den andens præmis med
eventualerne for øje, da det gode er defineret som konsensus.
Et afsæt i det professionelle paradigme kan også stække viljen til erkendelse i praksis, da svaret på
uligevægt og problemer er uddannelse. I det professionelle paradigme ses krise ikke som et
velkomment produktivt element i opgaveløsningen. Det er forbundet med vanskelighed at give
medarbejderen mulighed for at se sig som en del af problemet såvel som løsningen.
I det professionelle paradigme søges der fællesskab, ro, orden og trivsel og absolut accept fra
medarbejdere. Når kulturen trues, søges løsningen ikke i kompleksitetshåndtering og transformativ
økonomi. Dermed er coaching og transformativ læring et tiltag man måske ikke tør bruge og ikke
selv kan påtage sig som leder. Dette er et problem for coaching i dette paradigme, og supervision af
ekstern supervisor vil ofte opleves som mere oplagt.

NPM, der søger at lede i kraft af konkurrence, og politisk ledelse internt i egen organisation,
arbejder i magtrelationer, hvor tillidsforholdet, hvis man tænker tilbage på Goffmans scenemetafor,
næppe står distancen til de relationer og den forståelse af medarbejderen, der søges i coaching. Skal
man følge de etiske linjer, der er lagt i denne opgave, er meningsskema og mulige relationer, der
folder sig ud, ikke til intimteknologi i NPM-ledelse. På samme måde kan brugen af coaching
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omkring politiske fordringer, som f. eks øget inklusion, rejse sig som en stærk organisatorisk myte
om ”spareøvelse” og ”mere af samme skuffe”. Coaching kan komme til at fremstå som en sofistisk
kommunikativ teknologi i NPM og blive tolket som en særlig måde at overtale eller overbevise
medarbejderen.
For mig bør den coachende leder have en særlig præference for det relationelle paradigme - og det
relationelle spor. Det er dermed min indstilling, at man ikke ukritisk kan introducere coaching i al
ledelse. Det meningsskema og argumentationsværk, der ligger bag coaching, skal også være
meningsfuldt i den ledelse, det skal fungere i. Er det ikke det, vil jeg mene, at coaching ikke
reducerer paradokser, men snarere kan øge dem. Scenen, som medarbejdere og leder skal fungere
på, kan i sig selv være sat til at genere paradokser.
For at ledelse og coaching skal fungere sammen, skal der være resonans mellem den
forandringsstrategi, der er mulig at tænke, de fordringer, det syn ledelsen har på medarbejdere, og
de tilsvarende sider af coaching. Derfor skal coaching og ledelse ikke altid kombineres.
I nogle organisationer vil det være bedre at reducere kompleksitet ved at lave en særlig afdeling
med en eller flere coaches, der samarbejder med ledelsen.
En strategi, der arbejder med fair processer og social kapital, vil være særdeles velegnet til planlagte
coachingforløb, hvor man sætter fokus på særligt vigtige værdier, relationelle metaforer eller
begreber i organisationen. Det bærende er, hvilke relationer i organisationen der kan bære coaching,
og at gøre selvforholdet og det intime kulturelt acceptabelt og muligt for transformativ læring.
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Del 5. Konklusion
Er coaching som ledelsesteknologi i stand til at tilføre transformativ læring til medarbejdere og
organisation?
For at kunne besvare dette spørgsmål har jeg tilvejebragt en lang rejse gennem forståelsen af de
historiske og aktuelle samfundsmæssige betingelser, der eksisterer for ledelse anno 2013, coaching
som intimteknologi i ledelse og et blik på transformativ læring, identitet og motivation. Denne
forståelsesrejse blev tilvejebragt via belysning af tre undersøgelsesspørgsmål, der tilsammen
dannede udgangspunktet for en egentlig analyse.
Nedenstående samles op på de tre undersøgelsesspørgsmål i kronologisk rækkefølge, og herefter
konkluderes der på selve problemstillingen.
Undersøgelsesspørgsmålene lyder som følger:
Hvilke udfordringer har formet ledelse i den offentlige sektor, og hvordan kan den aktuelle
udfordring omkring læring og forandring for ledelse i offentlig regi begribes?
Hvad er coaching, med fokus på coaching i en arbejdsmæssig kontekst?
Hvad er transformativ læring?
Det forhold der søges belyst er, hvad coaching eventuelt kan bibringe af transformativ læring til
medarbejdere, når coaching indgår i ledelse som en særlig ledelsesdisciplin.
Hvilke udfordringer har formet ledelse i den offentlige sektor, og hvordan kan den aktuelle
udfordringer omkring læring og forandring for ledelse i offentlige regi begribes?
De udfordringer, der har formet ledelse i den offentlige sektor siden 70’erne, har udspring i det
udgiftspolitiske problem, det interne effektiviseringsproblem og konkurrenceproblemet. I samme
periode har den kulturelle frisættelse sat sit præg på samfundet. Vi er dermed gået fra velfærdsstat
til velfærdssamfund og måske på vej mod en ny metafor, konkurrencesamfundet.
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I kraft af samfundets generelle moderniseringsproces opstår der fire grundlæggende
styringsparadigmer i den offentlige sektor, og kompleksiteten stiger kontinuerligt.
Det emergente og polycentrede vokser frem mellem management og ledelse. Så med Stacys ord ”I
postmoderne virksomhed er det ikke styring og kontrol, som er lederens hovedopgave, men at
tilvejebringe en konstruktiv ramme for organisatorisk selvrefleksion.”
Hvad er coaching, med fokus på coaching i en arbejdsmæssig kontekst?
Coaching dækker over flere metoder og relationer mellem coach og medarbejdere. Individuel
coaching, gruppe- og teamcoaching, men også selvcoaching. I denne opgave taler vi om den
coaching, som en leder foretager i egen organisation. Den relation tager afsæt i en asymmetrisk
figur. Der vil derfor i dette tilfælde være grænser for, hvilke emner det er etisk at coache på. Som
eksempel på det mulige kan denne liste udgøre inspiration:
Retslige forhold, drift og administration, professionsfagligt anliggende, trivsel og mening med
arbejdet.
I coaching søges der grundlæggende mod en symmetrisk relation, men denne anbefales ikke i
ledercoaching. I stedet knyttes coaching tættere på mentorrollen. ”I den græske tradition er
dialogen netop en symmetrisk asymmetri. Her er en mester og en lærling, en forløsende og en
forløst” (Kirkeby m.fl. 2008 s. 44). Hvorfor jeg ser en klar forbindelse mellem ledercoaching og
mentorrollen.
Derved sættes et andet begreb ind i coaching mellem leder og medarbejder. Konversationen sættes
som tilrådelig metafor for samtalen, da ”praktik-konversationen kan være eksemplarisk ikke uenighed søgen efter det ikke uvæsentlige.”.

Hvad er transformativ læring, og hvilke aspekter indgår i transformativ læring?
Den transformative læring har sit afsæt i Jack Mezirow der i 1978 lancerede begrebet transformativ
læring. Udgangspunktet for transformativ læring er at skabe mening i sit liv og sin tilværelse.
Mening deler Mezirow op i meningsskema og meningsperspektiv.
Transformativ læring forudsætter, at to forhold kan gøres muligt.
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1. at der skal ske en målrettet koncentreret, fordomsfri meningsudveksling med andre.
2. at transformation og læringen skal skabe en synlig og aktiv ændring i det handlerepertoire
og mønster man gør brug af.
Transformativ læring aktualiseres i følgende fase:


”Et desorienteret dilemma.



En selv-undersøgelse ledsaget af følelser af frygt, vrede, skyld og skam.



En kritisk vurdering af antagelser.



Erkendelse af, at ens utilfredshed og dens transformative proces deles af andre.



Udforskning af mulighederne for nye roller, forbindelser og handlinger.



Planlægning af et handlingsforløb.



Tilegnelse af viden og færdigheder til iværksættelse af planen.



Foreløbig afprøvning af nye roller.



Opbygning af kompetence og selvtillid i nye roller og forbindelser.



En reintegration i livsforløbet på grundlag af det nye perspektiv.”
(Mezirow 2007 (2006) s. 118)” (Illeris 2013 s. 22)

Konklusion på baggrund af analyse og diskussion
Transformativ læring foreskriver, at der skal ske en reorganisering af verdensbilleder og
grundlæggende vaner, før den er indtruffet.
De enkelte tilgange til coaching har hver sit teoretiske afsæt og kan derfor bruges i forskellige
sammenhænge omkring transformativ læring.
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Sammenfattet gøres dette overskueligt qua denne oversigt.
Coaching

Forandringsstrategi

Transformation i
meningsperspektivet

Transformation i meningsskema

Kognitiv
coaching

Exposure, respons-prævention og
kognitiv omstrukturering.

Psykodynamisk
coaching

Samtale, der bringer de defensive
rutiner frem til bevidstheden, således at
der opstår psykisk balance.

Psykodynamisk coaching søger efter
den patos, der udløser forandringer i
meningsperspektivet. Der arbejdes
primært med patos knyttet til defensive
rutiner.

Psykodynamisk coaching arbejder med
at udvikle og afvikle uhensigtsmæssig
patos og etos i meningsskema og
etablere ny etos.

Systemisk
coaching

Kontrakteret samtale med et ikke
vidende udgangspunkt. Derved
udfordres den ”blinde plet”.

Systemisk coaching søger efter
udspring og sprækker i eksisterende
meningsperspektiv, der kan udfolde et
nyt brugbart perspektiv. Der arbejdes
med logos og patos.

Systemisk coaching henter næring i
helt aktuelle dilemmaer mellem
meningsskema og meningsperspektiv
og søger nyt meningsskema og ny etos.

Narrativ
coaching

Dialogisk og samskabende
udforskning af kontekstmarkører og
fortællingens struktur.

Narrativ coaching arbejder kritisk med
meningsskemaet. Sandt/ falsk,
fornuftigt / ufornuftigt og tilladt /
forbudt, udfordres mod en skabende
kraft i fortællingen. Der arbejdes med
logos og patos.

Narrativ coaching skaber egen kontrakt
for en ny etos.

Filosofisk
Coaching

P1: At fatte logos og være empatisk.
P2: At mærke patos og være
sympatisk.
P3: At gøre og etablere etos og være
parasympatisk.

Filosofisk coaching åbner mange veje
til arbejdet med paradokser. Gennem
coaching skifter perspektiver ofte
mellem for- og baggrund. Der arbejdes
med logos, patos og etos.

Filosofisk coaching arbejder også
konkret med etos. Bl.a. ved at
beskæftige sig med ”det eksistentielle
territorium” omkring konkrete
opgaver.

Protreptisk
coaching

Protreptikken har begivenheden i fokus
Den vil skabe orden i kaos og øge
”handlekraften” ud fra ti protreptiske
principper og eventualerne. Samtalen
bæres af heteroenticitet og en
symmetrisk asymmetrisk relation.

Her arbejdes der med dekonstruktion
af værdier og begreber gennem
centripetal kraft i samtalen.

Etos er synonym med frihed.

Kognitiv coaching etablerer bro
mellem meningsperspektiv og
meningsskema. Den arbejder med at
omsætte meningsperspektiv i
meningsskema. Her nyetableres etos.

Friheden og erkendelsen af denne er
den skabende kraft omkring
meningsperspektivet. Logos, patos og
etos indgår i samtale som ligeværdige
sider af livet.

Det er ikke muligt for coaching at arbejde med alle forhold omkring transformativ læring.
I coachsammenhæng kan coach orientere sig imod:


”Et desorienteret dilemma.



En selv-undersøgelse ledsaget af følelser af frygt, vrede, skyld og skam.



En kritisk vurdering af antagelser.

Dermed er konklusionen, at coaching kan indgå i transformativ læring, men ikke alene fremkalde
den. Der vil være forhold, som enten coachee eller ledelsen skal arbejde med for at indfri
transformativ coaching. Disse er:
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Erkendelse af, at ens utilfredshed og dens transformative proces deles af andre.



Udforskning af mulighederne for nye roller, forbindelser og handlinger.



Planlægning af et handlingsforløb.



Tilegnelse af viden og færdigheder til iværksættelse af planen.



Foreløbig afprøvning af nye roller.



Opbygning af kompetence og selvtillid i nye roller og forbindelser.



En reintegration i livsforløbet på grundlag af det nye perspektiv.

Coaching kan være medvirkende til transformativ læring og er et meget virkningsfuldt og stærk
element i forløb, der også gør det muligt at sætte alle forhold omkring transformativ læring på
dagsordenen.
Det er dog væsentligt, at det relationelle styringsparadigme fremstår som et meningsfuldt paradigme
i den tilgang, ledelsen leder i kraft af. Er præferencen stærkest mod det bureaukratiske paradigme,
det professionelle paradigme eller New Public Management, bør man gøre brug af eksterne eller
ansatte coaches. Ledelse har grundlæggende afsæt i den asymmetriske relation. I coaching drøftes
forholdet mellem en jeg-det relation og en jeg-du relation, og der er en udbredt opfattelse af, at
coaching kun kan bæres af jeg-du relationen. Det, der sker på den sociale scene, er en ceremoniel
celebrering af samfundets/gruppens moralske normer. Pointen er, at der er forskel på "det nøgne
individ" backstage og så individet, når det har indtaget en rolle. I den sociale verden sker det af og
til, at vi påfører hinanden ”ansigtstab”, når vi vil regulere på hinandens idealisering. Ansigtstab er
en demaskering, og vi bruger forskellige metaforer for dette, f.eks. ”han blev klædt helt af”, eller
”den nøgne sandhed”.
I en polycentreret organisation opstår en mængde modstridende krav til opgaveløsningen, da en
politisk organisation omsætter problemer via kompromiser, hvor modstridende mål skal indfris. Der
udvikles derfor hurtigt en fornemmelse af kaos og en kommunikation, der påfører oplevelsen af det,
som Gregory Batesons kalder ”double bind” (Hermansen 1998).
Den situation, som skaber oplevelsen af double bind, beskriver Inge Schoug Larsen således:


”Et første niveau, der indebærer et negativt budskab i retningen af, at du skal gøre sådan og
sådan, ellers bliver du straffet.
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Et andet niveau, der indeholder et budskab, der strider imod det første og som samtidig
siger, at selv om du bliver straffet, står det dig selvfølgelig frit for, om du vil rette dig efter
dette.



Et tredje niveau, der signalerer, at den, der befinder sig i situationen, ikke kan forlade den.”
” (Daniela Cecchin m.fl. 2008 s. 24).

Det vil være fatalt, hvis coaching opleves som double bind situation, og det kan være en reel risiko,
hvis de grundlæggende antagelser omkring medarbejderen ikke stemmer overens med de, der
fordres i coaching. Derfor er det en intimteknologi, der skal brugs forstandigt og ikke i flæng som
svaret på alle mulige forhold og problemer.
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Del 6. Perspektivering
Filosoffen Arno Victor har udtrykt karakteren af en god samtale således: "Mennesker, der har
prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop
pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler
om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtalen handler om at forsøge at blive
klogere ved hjælp af hinanden." (Vera nr. 44. 2008 s.58)
Det er på mange måder denne samtale, man som leder og medarbejder har brug for i en
organisation, der gør krav på de kompetencer, leder og medarbejder besidder i samtiden. Begge
parter er hinandens forudsætning, og relationen er en vigtigt ressource og i denne opgave den
vigtigste.
I det moderne arbejdsliv lurer dilemmaerne, og ressourcer er som bekendt noget, man udnytter,
kæmper eller værner om, og bag disse optræder det moderne arbejdslivs skyggesider.
I kraft af de modstridende styringsparadigmer udsættes organisationer og de mennesker, der skal
begå sig, for et krav om fleksibilitet og læring, der kan genere patologier i en organisation. Når
forstillelsen bliver for stor, banker paranoiaen på. Når dilemmaerne udvikler sig til double bind,
ligger det skizofrene og lurer i kulturen.
Der er derfor brug for, at ledelsen og organisationen leder efter teknologier og perspektiver på
ledelse, der om ikke kan fjerne disse karaktertræk ved det moderne arbejdsliv, så dog gøre dem
håndterbare for den samlede organisation og medarbejdere.
Vi har set på transformativ læring som et læringsbegreb, der kan forandre grundlæggende sider i
mennesket og organisationen og dermed gøre mennesket og organisationen handlekraftig. Derved
kan de i bund og grund blive mere frie og mindre afhængige.
I en organisatorisk kontekst er der brug for handling og talehandlinger. Disse er ikke ansvarsfrie.
Filosoffen K.E. Løgstrup beskæftiger sig med begrebet ”suveræne livsytringer”(Løgstrup, 2005
s.10 ff.) og skelner mellem "de kredsende livsytringer”, som er destruktive ytringer, hvor man
kredser om sig selv i kraft af misundelse, fornærmelse og forurettethed. På den anden side er de
"suveræne livsytringer" eller livsfornyende ytringer, som er vrede, sorg eller glæde.
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Alle følelser vil som udgangspunkt udfoldes i organisationens kommunikative ”rum”, men der skal
etableres et rum, hvor man mødes som moralske aktører (Hasselbo, 2007). Et rum, hvor aktører har
ansvar for egen talehandling og får mulighed for at udvise respekt for positioner i organisationen.
Kort sagt er der brug for et kommunikativt rum, hvor konteksten er defineret til dialog og
konversation. Kan de kredsende ytringer finde deres suveræne kilde i dette rum, er meget nået.
Carsten Hornstrup skriver følgende om handling og kontekst: ”Her er den helt grundlæggende
pointe, at enhver handling eller episode kan kun forstås og dermed tolkes ved at se på den kontekst,
handlingen eller episoden den udspilles i.” (Hornstrup, 2007 s.45).
Coaching er et kvalificeret bud på et samtalerum, der formår at fremkalde erkendelse og
handlekraft.
Coaching kan åbne for eftertanke, når:


paradokser søges løst ved hjælp af de løsninger, som forskellige historisk funderede
styringsparadigmer giver.



kravet om nye og flere bureaukratiske regler springer frem.



Løsningen, der tilsiger mere ensidigt skolastisk læring og opkvalificering, mere gensidig
omsorg, eller at reducere det personlige ansvar.



svaret er flere undersøgelser og mere dokumentation af effekter.

Så er coaching en god station at stoppe op ved.
Coaching kan bremse farten i regelstrømmen, forestillingen om at uddannelse og karrierespring er
løsning på alle problemer, kravet om at ledelsen skal være det omsorgsfulde og psykiske
missilskjold for medarbejderen samt forestillingen om, at det evidensbaserede liv via måling og
standarder kan erstatte en værdiorientering i organisationen og medarbejderen.

Som jeg antydede i min indledning søges der efter innovative løsninger, men ofte falder praksis
desværre tilbage i de diskurser, som de historiske styringsparadigmerne foreskriver, og det bliver
meget vanskeligt at tænke nye løsninger.
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Albert Einstein er kendt for dette citat ” Vi kan ikke løse vores problemer med den samme
tankegang, som vi brugte til at skabe dem.”, og Chris Argayris er kendt for sin model omkring
single og double loop læring. Han gør opmærksom på, at innovation kræver viden og mod til
gennemgribende forandringer og transformativ læring i en organisation.
Der er derfor også brug for transformativ læring i forhold til ledelsen af de offentlige organisationer.
Bourdieu har jeg tidligere berørt. Når Doxa etableres i en historisk tid, hvor Doxa er under konstant
pres om at forandres, må man nødvendigvis arbejde aktivt med diskursmagten som leder.
Man må arbejde med, at Doxa netop får indlejret et indhold, hvor der er en vilje til forandring.

Kapital
Felt
Doxa

Habitus

Positionering

Derfor er der brug for at komme forstillelsen til livs og erindre om, at man kan vælge i livet. Man
kan f. eks. vælge at indføre, at alle har en ansvarlig licens til kritik. Jeg tror, at vi med fordel kan se
vores arbejdsliv som samtidens polis, hvor den sokratiske hestebremse kan gøre sin stemme synlig
og gøre skyggearenaer oplyste. Der er brug for nybrud og opbrud, og det mener jeg egentligt, at de
fleste forstår. Samtiden beskrives i organisationer ofte fra æstetikerens perspektiv - forandring er
noget, der skal ske for eller med andre og i mindre grad fra etikerens perspektiv, som noget der også
overgår en selv. At tage livtag med ansvaret kunne jo være et første skrift i innovativt nybrud. At
flytte fokus fra gensidig omsorg til at se på det, vi bidrager med. Det vil være et godt nybrud.
Foucaults trekant, hvor fornuften versus ufornuften, det tilladte versus det forbudte og det sande
versus det falske, sætter spot på doxa og udgør en tilgang, der kan udfordre doxa kvalificeret.
Foucaults trekant kan netop gøre brug af "suveræne livsytringer" og gøre kommunikationen
produktiv. I det hele taget, vil det være et kvalitativt løft, hvis den måde, vi omgås med hinanden,
var båret af flere "suveræne livsytringer". Det kan gøres på mange måder. Nogle bedre end andre.
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Fornuften - ufornuften

Tilladt - forbudt

Sandt - falsk

Diskurs
/ Doxa

Det kan bestemt gøres i overensstemmelse med de fordringer, som eventualerne opstiller. Derfor
kan eventualerne være mere end gode vaner for coach. Det kan også ses som en ny – og i mit
perspektiv – relevant tilgang til ledelse.
Jeg har den holdning, at eventualerne, kan være et godt bud på fremtidens lederskab, hvad enten vi
som Ole Fogh Kirkeby taler om ”begivenhedsledelse” (Kirkeby 2006), eller vi går ind i en anden
definition og taler om ”det protreptiske lederskab”. Uanset hvad vi vælger, vil handlekraften hos
organisation, ledelse og medarbejder være et stærkt element i en innovativ baggrund, som
arbejdslivet dermed kan leves på.
Baggrunden - konteksten, relationer og den individuelle praksisform – vil dermed være underkastet
et nyt og i mit perspektiv mere meningsfuldt fremtidsperspektiv.
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