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Har vi en strategi til at
optimere læringen og
coachingprocessen?

Når man læser litteraturen om

Den eksisterende ”evidens” rej-

coaching, er det mest slående

ser en del kritiske spørgsmål. Når

den sproglige stil og anvendel-

beretningerne er generelle beskri-

sen af cases som dokumentation.

velser af en metode, hvordan kan

Når coaching har vundet indpas

vi så vide, 1) at det altid foregår

i det danske erhvervsliv som en

på denne måde, og at der ingen

præstationsforbedrende metode,

variationer ﬁndes blandt modta-

der anvendes af såvel eksterne

gere, her kaldet coachee?, 2) at

konsulenter som virksomheders

der hverken er forskelle i mod-

ledelse, er det vigtigt at tage stil-

tagelighed over for coaching el-

ling til coachingen og undersøge

ler forskelle med hensyn til væ-

dens anvendelighed, når læring

sentlige baggrundsvariable såsom

blandt medarbejdere skal opti-

alder, køn og uddannelsesbag-

meres. Imidlertid foreligger der

grund?, 3) at antallet af sessioner

en begrænset viden om coachin-

er en fælles ”norm”, der gælder

gens virkninger. Hovedparten af

alle coaching-forløb? Konsulen-

undersøgelserne hviler på case-

ters personlige beretninger om,

studier (Lowman, 2005). Som re-

hvad der virker, og hvordan det

gel er sådanne casestudier ned-

virker, kan være nyttige, men det

fældet efter konsulenters egne

kan også være nyttigt med et eks-

coaching-forløb med den efter-

ternt perspektiv på coaching-ar-

rationalisering og forskønnelse,

bejdet (Stelter, 2005; Blichmann

der kan følge heraf. Denne artikel

& Kjerulf, 2005; Whitmore, 1998;

handler om strategier for viden-

Flaherty, 1999).

udvikling i og om coaching.
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Coaching er en udviklingsme-

stil, og 2) hvordan man kan tage

tode, som har eksisteret inden for

højde for den udviklingsproces,

arbejds- og organisationspsyko-

som individet beﬁnder sig i. Ud

logi i mange år, især i udlandet.

over at diskutere disse to spørgs-

Coaching er blevet ”designet” lej-

mål opstiller vi endvidere en em-

lighedsvist som mulige redskaber

pirisk funderet evalueringsmo-

til at imødekomme forretnings-

del, hvorigennem det er muligt at

mæssige formål. I løbet af de se-

undersøge, deﬁnere og afgrænse

neste 5-8 år er der imidlertid sket

coachingprocessen samt de mu-

en væsentlig og mærkbar æn-

lige påvirkningskilder, der kan in-

dring i opmærksomheden om-

ﬂuere coachingens udfald.

kring og anvendelsen af begrebet.
Denne opmærksomhed er blevet

På sigt er dette et tiltag til at ud-

mere målrettet i forbindelse med

vikle en spørgeramme, med hvil-

imødegåelsen af presserende for-

ken man kan undersøge, hvilke

retningsmæssige problemer som

coaching-metoder

eksempelvis fastholdelse af ta-

samt hvordan man optimerer coa-

lenter, såvel som vækst og udvik-

ching-processen.

ling af medarbejdere og ledere

derne kan eksempelvis være indi-

(Quelle, 2003). Coaching deﬁne-

viduelle faktorer hos henholdsvis

res på forskellig vis og præges af

coach og coachee, og ”kontekstu-

eklekticisme, men en fremher-

elle faktorer” såsom virksomheds-

skende opfattelse er følgende:

kultur og det valgte fokusområde

”Coaching is a conversation, a

for coaching-interventionen, samt

dialogue, whereby a coach and

psykologiske mekanismer såsom:

coachee interact in a dynamic ex-

mening, selvbevidsthed, engage-

change to achieve goals, enhance

ment, etc. Ved begrebet ”psyko-

performance and move the coa-

logiske mekanismer” menes der

chee forward to greater success”

påvirkningen af indre betydnings-

(Zeus & Skifﬁngton, 2000 p. xiii).

fulde processer, hvorfor ordet bl.a.

der

virker,

Påvirkningskil-

dækker over: mening, reﬂeksion,
For at imødekomme behovet

selvbevidsthed, positiv forstærk-

for videnskabelige undersøgel-

ning, anerkendelse, tankemåde,

ser er det således hovedformålet

tillid, valg, etc.

i denne artikel at beskrive, hvordan man kan tage højde for coa-

Coaching handler om forandring

chee’s modtagelighed. Her tæn-

Litteraturen om coaching byder

kes primært på 1) hvordan man

på utallige modeller, som i tilgang

kan optimere individets udvik-

og metode umiddelbart virker

udgangs-

uforenelige. Coaching og psyko-

punkt i den individuelle lærings-

terapi har forskellige sigtepunk-

lingspotentiale

med

Har vi en strategi til at optimere læringen og coachingprocessen?

Konsulenters personlige
beretninger om, hvad
der virker, og hvordan
det virker, kan være nyttige, men det kan også
være nyttigt med et
eksternt perspektiv på
coaching-arbejdet
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ter, men forskellen er ikke større,

under de organisatoriske betin-

end at megen litteratur om coa-

gelser, der nu engang er til rådig-

ching inspireres af psykoterapeuti-

hed med udgangspunkt i det sta-

ske teorier om forandring. Når alt

dium, coachee beﬁnder sig i. Man

kommer til alt, handler coaching

ændrer sig ikke, hvis engagemen-

om forandring (Peterson, 2006;

tet ikke er der, og man ændrer sig

Prochaska & Norcross, 2001). Der

heller ikke, hvis virksomhedens

knytter sig derfor også en vis inte-

strategi ikke kan ændre sig. En

resse til idéen om, at der i enhver

god coaching er ikke uafhængig

menneskelig forandring ﬁndes ge-

af konteksten, og i denne forbin-

nerelle processer, som gælder uaf-

delse er virksomhedens strategi af

hængig af den teoretiske retning,

stor betydning.

man bekender sig til.
Der kan derfor være gode grunde
nær-

til at undersøge muligheden for

mest kendetegnet ved en overﬂod

at opstille en generel meta-model

af tilgange og metoder, ofte gar-

for coaching ud fra en interesse

neret med særlige kendemærker,

i at undersøge, hvilke fælles ele-

som formentlig er valgt af salgs-

menter coaching har, og i hvilken

hensyn. Flere hundrede tilgange

kontekst disse fælles elementer

og metoder med vidt forskellig te-

virker bedst. En meta-model er-

oretisk forankring fremmer ikke

statter ikke eksisterende model-

nødvendigvis forståelsen af de

ler, men søger snarere at samle

processer, der foregår. De gør det

modellerne i en overordnet for-

heller ikke lettere at vurdere, hvad

ståelse af temaer og principper

der virker, hvilken tilgang man

(Stober & Grant, 2006).

Coaching-litteraturen

Der kan derfor være
gode grunde til at
undersøge muligheden
for at opstille en generel
meta-model for coaching ud fra en interesse
i at undersøge, hvilke
fælles elementer coaching har og i hvilken
kontekst disse fælles
elementer virker bedst.
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er

skal vælge, eller hvad virksomheden får ud af at ofre penge på

Umiddelbart er det mest slående

coaching af medarbejdere. Valget

element i eksisterende modeller

af coaching-stil overlades til coa-

den sproglige stil. Denne stil kan

chens teoretiske præferencer med

man forvisse sig om ved læsning

den tilføjelse, at coachen arbejder

af de utallige cases, der anvendes

med klient-nære problemstillin-

som dokumentation i coaching-

ger, som klienten selv har valgt

litteraturen. De konkrete cases

eller udpeget. Dette valg bruges

illustrerer som regel, hvordan

ofte som argument for, at coa-

coachen tænker sig, en coaching

chingen er forankret i relevante

foregår. Ofte anvendes ﬁktive

problemstillinger. Det er dybest

gennemskrivninger af en case;

set en utilfredsstillende situation,

i andre tilfælde anvendes retro-

idet coachingens indhold bør af-

spektive overvejelser over, hvad

spejle det problem, der skal løses

der egentlig skete. Sjældent ses
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transskriptioner fra den coaching,

du gerne opnå? Hvilke barrierer

der faktisk har fundet sted. Cases

står i vejen for, at du kan opnå dit

fungerer på denne måde som en

mål? Har du en bestemt problem-

instruktiv beskrivelse af, hvordan

løsningsstrategi? Virker den her?

coaching kan foregå under optimale forhold. Som videnskabe-

Den karakteristiske sproglige stil

lig dokumentation har cases kun

kan overordnet beskrives således:

værdi i den udstrækning, de kan

For det første skaber den et mål,

bruges til at formulere antagelser

der i nogle tilfælde peger fremad:

om, hvordan forandringer ﬁnder

”Hvad ønsker du af få ud af coa-

sted under en coaching. Det er in-

chingen?” I andre tilfælde foku-

gen sag at ﬁnde gode eksempler

serer coachen på et her og nu-pro-

på, at coaching virker. Coachen

blem, som fører til umiddelbar

bruger på denne vis egne erfarin-

handling hos coachee: ”Hvad skal

ger, velvidende at ﬁktive cases kan

der til, for at du kan overvinde

være udtryk for egne personlige

din udfordring?” For det andet

punkter eller ønsketænkning, og

etableres kontakt mellem coach

deres validitet står og falder der-

og coachee, og der skabes en ar-

for med deres genkendelighed for

bejdsalliance. Den sproglige stil

andre coaches.

er ofte udtryk for de linser, coachen anvender i konkrete cases,

Den sproglige stil, som anvendes

og den måde coachen forstår kli-

under en coaching, er karakteri-

entens problem på. Den sproglige

seret ved særlige spørgeteknikker.

stil skaber samtidig en retning (et

Det hører til god tone i coaching

mål) for problemets løsning; en

at undgå at optræde som eksper-

retning, der således afspejler den

ten og at understrege, at det er

tradition, coachen kommer fra.

coachee, der har midlerne til at
skabe forandring. Man anbefales

Prochaska & Norcross (2001) har

at forholde sig spørgende – næ-

gennem to årtier udviklet en ge-

sten terapeutisk – til coachees

nerel meta-model (kaldet trans-

problemer, undgå at styre og di-

teoretisk) for forandringer, der

rigere. Denne spørgestil, der un-

ﬁnder sted under psykoterapi.

der tiden suppleres af andre tiltag

Forandringerne beskrives i seks fa-

(feedback, undervisning, udvik-

ser: første fase er de begyndende

lingsplaner og øvelser, se Zeus &

overvejelser og hensigter om at

Skifﬁngton, 2000), befordres af

forandre sig, hvor der ikke nød-

en lang række spørgsmål såsom:

vendigvis ﬁndes en intention om

Hvad kunne du tænke dig at få ud

at forandre sig. Anden fase er den

af denne session? Hvad kunne du

fase, hvordan personen er bevidst

tænke dig at forandre? Hvad vil

om, at der er et problem og seri-

Har vi en strategi til at optimere læringen og coachingprocessen?
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øst er begyndt at overveje at for-

den systemiske tilgang, den eks-

andre sig, og tredje fase er forbe-

perimentelle tilgang, den psyko-

redelsen, efter at beslutning om

dynamiske tilgang og den huma-

forandring er truffet. Fjerde fase er

nistiske tilgang.

handlingen, forandringen, femte
tilbagefald til tidligere tiders pro-

Mening, engagement og læring
i coachingprocessen

blemer, og endelig er sjette fase af-

På basis af eksisterende traditioner

slutningen, hvor det ikke længere

udleder Stober & Grant (2006) syv

fase er bestræbelserne på at undgå

er nødvendigt med særlige tiltag

nøgleprincipper for, hvordan for-

for at fastholde forandringen.

andring ﬁnder sted: samarbejde,
forhandling om konkrete skridt

Pointen i modellen er, at forskel-

på vej mod målet (”accountabi-

lige coaching-teknikker tager fat

lity”), selverkendelse, ansvarlig-

på forskellige faser. Uden at det

hed, engagement, handling og

skal forstås for ﬁrkantet, tager

resultater. Disse principper skal

psykodynamisk og kognitivt ori-

forstås som en forståelsesramme

enterede modeller primært fat i

for det, der sker under coaching.

de første faser, mens coaching,
orienteret mod voksenlæring, ta-

Ud over at coaching er en kon-

ger fat på tredje eller fjerde fase.

kret metode til at designe og skabe
præstationsforbedringer, så argu-

Overordnet set er ”alle”
coaching-retningerne
enige om, at det er
spørgestilen, som er
katalysatoren for udviklingsprocessen, men
retningerne fokuserer
på hver deres niche.
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Dertil kommer coachees indstil-

menteres der for, at det også er en

ling til at forandre sig og coa-

metode, der kan medvirke til at

chens villighed til at hjælpe coa-

skabe mening i arbejdet, øge en-

chee med forandring. Det er her

gagementet og dermed præstati-

væsentligt, at der er overensstem-

onerne hos coachee. Mening de-

melse mellem coachens villighed

ﬁneres i denne henseende som

og coachees indstilling. Desværre

”værdien af arbejdsmål eller for-

står vi her med en forholdsvis be-

mål, bedømt ud fra individets

skeden viden, som for det meste

egne ideer eller standarder”. Man-

er antagelser om, hvad der virker

gel på mening kan lede til frem-

i coachingen, og hvordan dette

medgørelse eller manglende en-

virker. Overordnet set er ”alle”

gagement (May, Gilson & Harter,

coaching-retningerne enige om,

2004). Ifølge Blichmann & Kjerulf

at det er spørgestilen, som er ka-

(2005) er coachens opgave ”med

talysatoren for udviklingsproces-

udgangspunkt i og respekt for den

sen, men retningerne fokuserer

enkeltes erfaringsmasse, at skabe

på hver deres niche. For blot at

rammer for en hensigtsmæssig

nævne et par enkelte coaching-

meningsskabende reﬂeksionspro-

retninger: den kognitive tilgang,

ces, der sikrer udvikling af den
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enkeltes handlingsrepertoire” (p.

kan man her tilføje, at coaching

70). Det at der skabes mening,

i høj grad er med til at skabe me-

bliver således ifølge Blichmann &

ning i arbejdet gennem reﬂeksi-

Kjerulf (2005) en væsentlig psyko-

onsprocessen. Kan man således

logisk mekanisme, som støtter og

tage højde for individets individu-

understøtter arbejdsglæden og en-

elle læringsproces (også kaldet læ-

gagement i det, der arbejdes med.

ringsstil), så bør man herigennem
øge individets mening og herved

Med andre ord kan man argumentere for, at coaching er en konkret
metode, hvormed man kan skabe

udviklingsproces.

Hvad er en læringsstil?

mening (se model 1). Coachen og

En stil refererer til et vanemøn-

coachee designer således i fælles-

ster eller en foretrukken måde at

skab en målrettet proces, som gi-

gøre ting på, som kan være mere

ver coachee en øget mulighed for

eller mindre ubevidst. Både læ-

reﬂeksion, der kan skabe værdi i

ringsstil og evner kan påvirke en

arbejdet. Formålet med coachin-

præstation på en given opgave.

gen bliver hermed at spørge ind

Adskillelsen mellem disse er, at

til, hvad medarbejderen er op-

en præstation vil forbedres i takt

taget af (øge selvbevidstheden),

med, at en evne forøges (Buelens

fordi udgangspunktet for at skabe

et al., 2006), hvor fokusering på

mening i arbejdet nødvendigvis

læringsstilen kan bidrage til at

må være den enkelte medarbej-

øge præstationsevnen.

ders interesser og anliggender.
Derigennem bliver det muligt at

Deﬁnitionen på en læringsstil er

øge arbejdsglæde og motivation

ifølge Honey & Mumford (2006)

til præstationsforbedringer.

”de præferencer, individet har i
forhold til læring”. Denne præfe-

Desuden kan man med Mezirows

rence er blevet tillært i takt med,

(1991) deﬁnition af læring tilføje:

at individet har gentaget de for-

”at læring er den proces, hvor der

skellige taktikker og strategier,

skabes mening gennem et input,

som vedkommende fandt suc-

som medvirker til en ændret og/

cesfulde. På denne måde er præ-

eller revideret fortolkning af om-

ferencen udviklet og er blevet en

verdenen og ens egen position i

vane. Dog kan individet udvikle

den givende kontekst” (Mezirow,

andre læringsstile i samme grad,

1991). Reﬂeksionsbegrebet bliver

alt efter hvilke opgaver og udfor-

således tæt relateret til meningsbe-

dringer han eller hun står over

grebet, idet individet netop skaber

for (Honey & Mumford, 2006).

mening gennem en lærings- og re-

Det enkelte individ har sin egen

ﬂeksionsproces. På den baggrund

måde at lære på, og læringsstile er

Har vi en strategi til at optimere læringen og coachingprocessen?

49

ARTIKLER

de faktorer, som tilsammen afgør,

Når man som coach
bygger coachingen op
omkring den/de individuelle læringsstile, så
øger man sandsynligheden for, at der skabes
mening og engagement
hos coachee.

rende og analyserende. Sådanne

hvordan den enkelte tillærer sig

typologier er ikke uproblema-

ny og svær information. Lærings-

tiske; læringskonteksten er fra-

stil er ikke et nyt begreb, men det

værende i typologien, men den

har fået aktualitet, idet de seneste

anvendes her med det formål at

års pædagogisk forskning har un-

påpege forskelle i læringsstil. Når

derstreget forskelle i læringsstil

man som coach bygger coaching-

(Entwistle & Smith, 2002). Der

processen op omkring den indi-

bygges på den lærendes stærke si-

viduelle læringsstil, så tager man

der, hvorved der skabes en positiv

udgangspunkt i forskellige meto-

indstilling til læring og udvikling

der. Det er dog ikke artiklens for-

(Boström, 2000). På samme måde

mål at fremlægge disse metoder,

kan man tage udgangspunkt

men at fremstille, at man som

i coachees styrker, så der både

coach kan koble den individu-

fremkommer læring i og uden for

elle læringsstil sammen med de

coachingen.

populære coaching-spørgsmål.

En persons læringsstil er ligele-

Når man som coach bygger coa-

des ifølge Malberg (2003) ikke en

chingen op omkring den/de in-

fast størrelse, men noget som ud-

dividuelle læringsstile, så øger

vikler sig hele tiden, afhængigt af

man sandsynligheden for, at der

hvilke læringsudfordringer man

skabes mening og engagement

møder i sin tilværelse. Man har

hos coachee.

i højere eller mindre grad karak-

forøgelse af selvbevidsthed, re-

teristika fra alle ﬁre læringsstile

ﬂeksion og dialog coachingens

i sig, men oftest rummer man i

grundlæggende redskaber, hvor-

overvejende grad to af disse stile.

med coachen igennem en me-

Bliver man som lærende op-

ningsskabende proces kan udvide

mærksom på sin foretrukne læ-

coachees ”mulighedsfelt” og her-

ringsstil, kan man opnå en øget

med handlingsfelt. Men her står

forståelse for, hvilke problemer

selvbevidsthed, reﬂeksion og dia-

man kan have i en læringspro-

log ikke alene som overordnede

ces. Malberg (2003) giver eksem-

og abstrakte begreber. Når man

plet med teoretikeren, der oftest

kombinerer disse grundlæggende

har det bedst med en abstrakt til-

redskaber med individets indivi-

gang til et stof; aktivisten, der of-

duelle læringsstile, skabes der i

test kaster sig ud i et konkret for-

højere grad mening og udvikling

søg, når der skal læres noget nyt;

hos individet.

Eksempelvis er

pragmatikeren, der har det bedst
med at være eksperimenterende,
og reﬂektoren, der er observe-
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Hvordan kan man evaluere
både proces og virkning?

forbedringer på alle niveauer i det
system, der evalueres. Teori-baseret evaluering undersøger, om de

Som det allerede er fremgået, er

teorier, et program bygger på, ud-

coaching et komplekst fænomen,

føres i praksis.

som ikke uden videre kan afgrænses enkelt og ligetil. Coaching

Evalueringen går ud på syste-

bygger på en teori eller – som

matisk at undersøge hvert led i

nogle evalueringstraditioner kal-

programteorien. Den bliver på

der det – på et program, som gør

samme tid en overordnet og kon-

det muligt både at fastholde kom-

kret metode, hvilket muliggør, at

pleksiteten og alligevel evaluere.

modellen kan bruges på meget

Tanken om at rendyrke program-

kret kan den udmøntes forskel-

mets teori ﬁndes mere detaljeret

ligt og spænde fra det enkle til det

beskrevet i de evalueringstradi-

komplekse.

tioner, der under ét kaldes teori-

vedspørgsmål er: Kan vi bekræfte,

drevet evaluering (Chen & Rossi,

afkræfte eller udvikle hypoteser

1992) – eller på dansk: virknings-

om, hvad og hvordan coachin-

evaluering (Dahler-Larsen, 2003).

gen virker? På denne måde kan

I teori-drevne evalueringer sam-

man bygge en bro mellem proces-

arbejdes der med et programs

ser og effekter.

forskellige indsatsområder. Kon-

Evalueringens

ho-

medarbejdere om design, målsætninger, dataindsamling, da-

Herudover er det muligt, at nogle

taanalyse, rapportskrivning og

coaches er modstandere af effekt-

formidling af resultater. Målet er

målinger, fordi coachen kan blive

at nå frem til tydeliggjorte og eks-

målt på effekter, som vedkom-

plicitte forestillinger om, hvor-

mende ikke selv har den store

for og hvordan en given indsats

indﬂydelse på. Tager man højde

virker. Af samme grund omtales

for konteksten, så bør dette mi-

denne tilgang indimellem som

nimere usikkerhedsfaktorer for

deltagende teori-drevet evalue-

målingen, og hermed de faktorer,

ring (Donaldson & Gooler, 2002;

som coachen ikke selv har ind-

Donaldson et al, 2002). Heri lig-

ﬂydelse på. Det er dog muligt at

ger tydelige implikationer for

effektmåle gennem teoribaseret

den praktiske udførelse af evalu-

evaluering, men der skal kun ar-

eringen: Anvendeligheden ligger

bejdes med de målsætninger og

i at styrke programmets medar-

evalueringskriterier, der er reali-

bejdere i deres opfattelse af egne

stiske og begrundede i forhold til

præstationer, at facilitere pro-

den enkeltes indsats og den situa-

gramlæring og at skabe program-

tion, den foregår i.
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Coachingens programteori

ﬂydelse på udfaldet, men det er

Under alle omstændigheder er det

dring gennem coachens hjælp. De

centralt for evaluering at få alle

individuelle projekter kan i en vel-

væsentlige forestillinger eksplicit

lykket coachingproces både med-

opstillet om, hvordan coachin-

føre forøgelse af selvbevidsthed

coachee, som skal skabe foran-

gen virker. Der kan dog være ﬂere

og mening i arbejdet, da disse ta-

forskellige kæder i samme opstil-

ger udgangspunkt i coachees erfa-

ling – se efterfølgende model.

ringsmasse og udfordrer/udvider
coachees handlinger. Coachen og

Af modellen fremgår det, at pro-

coachee designer i fællesskab en

gramteorien overordnet set er

målrettet proces, som giver coa-

opstillet i tre interaktionsmeka-

chee mulighed for at skabe værdi

nismer:

medarbejde-

i arbejdet gennem reﬂeksioner,

ren og de udledte indikatorer af

og ikke mindst arbejdsglæde og

coachingsprocessens forløb mel-

engagement. Denne proces med-

lem lederen og medarbejderen.

fører således højere præstationer

De ”udledte indikatorer” er ek-

og udvikling.

lederen,

sempelvis, at samarbejdet i virk-

Under alle omstændigheder er det centralt
for evaluering at få alle
væsentlige forestillinger
eksplicit opstillet om,
hvordan coachingen
virker.

somheden bliver bedre, eller at

De udledte indikatorer er eksem-

coachee opnår højere præstatio-

pler på de tegn, som man direkte

ner og læring i og uden for coa-

kan se i det daglige arbejde, og er

chingen. Når udtrykket ”indika-

de resultater, som medfører bedre

torerne” anvendes i det følgende,

resultater på bundlinjen i form

så er det de ”udledte indikatorer”,

af bedre økonomi og indtjening.

der menes.

Coachingens metoder og teknikker anvendes under hele forløbet

Lederen/coachen har individu-

og er derfor ikke illustreret i pro-

elle projekter på medarbejderens

gramteorien.

vegne, som på den baggrund
etablerer

coachingproces.

Det må understreges, at det først

Coachens læringsstil er illustre-

en

og fremmest er vigtigst, at coach

ret i modellen, da den både kan

og coachee får et indblik i coa-

understøtte og/eller hæmme coa-

chees foretrukne læringsstil, så

chingen og hermed påvirke ud-

coachee bevidstgøres omkring sin

faldet.

læringsproces. Samtidig giver det
coachen bedre mulighed for at
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Medarbejderen/coachee er bin-

hjælpe coachee til en højere præ-

deledet mellem coachingen og

stationsforbedring og mulighed

udfaldet/indikatorerne af denne.

for at skabe mening og engage-

Coachens rolle har i høj grad ind-

ment i coachingprocessen. Coa-
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chens egne læringsstil påvirker

objektive målinger. Disse må-

selvfølgelig også coachingproces-

linger kan igen kan kobles med

sen, og derfor er det væsentligt, at

kolleger, kunder, virksomhedens

coachen er bevidst omkring sin

økonomiske resultater osv. En

egen læringsstil og mulige fald-

måling på virksomhedens øko-

gruber.

nomiske resultater kan foretages,
inden coaching bliver implemen-

Visuelt kan man fremlægge pro-

teret, og et år efter for at vurdere

gramteorien i en model, som il-

om coachingen påvirker resulta-

lustrerer en mulig kæde af, hvor-

terne på bundlinjen. Herved kan

dan og hvorfor coachingen virker

evalueringen tage højde for sam-

(nederst på denne side).

menhængen mellem processer og
resultater.

Effekterne bør kunne måles konkret, samtidig med at de ikke blot

På den anden side kan der dog

er standardiserede mål, men kob-

være andre ting på spil, for ek-

let til individuelle præstationer.

sempel en selvopfyldende pro-

Her er det relevant at spørge ind

feti, hvilket også kan kaldes en

til coachee og coachens selveva-

placebo-effekt, hvor organisati-

luering samt evaluering af hinan-

onen bliver bedre, fordi de tror/

den, som kan kobles med mere

ved, det virker.

ORGANISATIONEN
Lederen

Medarbejderen
Sundhed

Coachen

Individuelle
projekter
sammen
med medarbejderen

Mening i
arbejdet
Præstationsforbedring
Selvbevidsthed

Læringsstil

Læringsstil

Indikator
– Bedre samarbejde med
kunder
– Højere
præstation
og læring i
og uden for
coaching
– Bedre udførelse af det
nære arbejde
– Bedre
samarbejde
ml. coachen
og coachee
uden for
coachingen
– Højere
medarbejdertilfredshed

Bedre
resultater
på
bundlinjen

Figur: Oversigt over coachingens komponenter
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Selvopfyldende profeti eller
fakta

sentligt i forhold til forandringsprocessen i coachingen. Dette er
yderst relevant, når man ønsker

Er coaching så selvopfyldende

at skabe en valid coachingstra-

profeti eller fakta? I øjeblikket ek-

dition således, at der forelægger

sisterer der ikke empiriske og/eller

konkrete evalueringer af det prak-

grundlæggende videnskabelige in-

tiske grundlag, og ikke kun coa-

dikationer på, at coaching er fakta.

chens cases.

I mange tilfælde ”ved” man, at det

Med den eksisterende
viden er vi ikke i stand
til at tage stilling til, om
coaching er andet og
mere end spørgsmål,
eller om alle former for
coaching er lige gode.
At udvikle denne viden
burde være en udfordring, der er til at tage
og føle på.

virker, men skyldes en selvopfyl-

En evaluering er dog ikke et stem-

dende profeti? Lowman (2005)

pel på coaching, men snarere et

fremhæver en relevant pointe,

redskab til at tydeliggøre de ele-

at så længe det empiriske materi-

menter, der gør en coaching god.

ale består af case-materiale, så er

Som vi læser den lidt ﬂagrende lit-

der ingen garanti for, at coaching

teratur, indebærer det, at coaching

ikke er selvopfyldende profeti. Det

må ses i lyset af virksomhedens

kan heller ikke garanteres, at de

strategi, engagementet og lærings-

nævnte teknikker virker efter hen-

stil hos coachee samt coachens be-

sigten, men man kan blot have

vidste overvejelser om, at coaching

en formodning om det. Men her

ikke kun består af spørgeteknik,

kan man, som Lowman (2005) på-

men suppleres med andre tiltag,

pegede, ikke sige noget om varia-

der støtter læringen. Med den eksi-

tioner, og/eller hvornår variabler,

sterende viden er vi ikke i stand til

som alder, køn, uddannelsesbag-

at tage stilling til, om coaching er

grund, osv. har en afgørende rolle.

andet og mere end spørgsmål, el-

Man kan opstille mange forskellige

ler om alle former for coaching er

hypoteser om, hvordan det virker,

lige gode. At udvikle denne viden

men intet reelt empirisk bevis på

burde være en udfordring, der er til

de forskellige sammenhænge.

at tage og føle på.

Lowman (2005) påpeger, at exe-
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