
COACHING 
AF STRESSRAMTE

Manual



Der er mange ressourcer at hente ved coach -

ing, og coaching kan foregå på mange

 måder. Kollegaer kan også coache hinanden

inden for nogle klart aftalte rammer. 

Coaching adskiller sig fra terapi ved at være

meget mere løsningsorinteret og ”her og

nu”-orienteret. Mere fremadrettet og hand-

leorienteret. Man går ikke, som ofte i terapi,

tilbage og arbejder med de glemte og

 undertrykte følelser og oplevelser, der blev

skabt i fortiden. Der dvæles ikke ved det,

der er svært og sårbart, som man ofte gør i

terapi. 

Derfor egner coaching sig godt til arbejds -

relaterede temaer. Men selvfølgelig kan der

under arbejdsmæssige problemer ligge nogle

følelsesmæssige temaer, som kræver terapi,

før personen kan handle anderledes. Er det

tilfældet, skal I anbefale personen at kon-

takte en psykolog eller psykoterapeut. Vi kan

ikke lære jer at behandle stress på to dage.

Når vi skal coache, er der nogle ting, der er

vigtige at vide først. Det gælder uanset, om

det er situationsbestemt coaching eller et

mere klart aftalt forløb.

Den coachende/superviserende
tilstand
Ifølge Peter Hansen-Skovmose og Ulla Ole-

sen, 'Coaching i praksis', bygger coaching

på lige dele tænkning, holdning og teknik. 

Det fundament, en coaching skal bygge på,

er det, der kaldes den coachende tilstand.

Denne tilstand er helt afgørende for, om

coachen lykkes med at hjælpe fokusperso-

nen/den stressramte til at se nye handlemu-

ligheder. På et meget dybt niveau i hjernen

er stresstilstanden knyttet til oplevelsen af

ikke at have adækvate handlemuligheder.

Den coachende tilstand er vigtigere end alle

værktøjer. Det vil ifølge forfatterne sige:

• At tænke og tale værdsættende om sig

selv og den anden

• At have den fornødne tålmodighed

• At indtage en ikke vidende holdning 

(det er ikke dig, der skal kende svaret i

coach ing eller supervision)

• At være professionelt nærværende

• At lytte åbent og opdagende og være

nysgerrig på den andens vegne

• At være både ydmyg og ærbødig.

Disse attituder er fundamentet for, at

 coachen kan erhverve de grundlæggende

intrapsykiske og relationelle kompetencer.

Som ifølge forfatterne er:

• At have tiltro til den andens og egne

 ressourcer

• At være tillidsvækkende og trygheds -

skabende

• At optræde respektfuldt

• At kunne leve sig ind i den andens men-

tale landkort

• At fremkalde refleksion, selviagttagelse

og egen dialog

• At kunne invitere til nye synsvinkler

• At fremme den andens selvmotivation og

virkelyst

• At katalysere og accelerere læreprocesser.

Dette er nogle grundlæggende kompeten-

cer, som skal være til stede, uanset hvilke

konkrete metoder og værktøjer coachen

vælger at bruge. Den uerfarne coach er ofte

alt for ivrig efter at opnå gode resultater, og

derfor skygger hans eget præstastionsbehov

for det, som kunne hjælpe den, der bliver

coachet. De spørgsmål, coachen stiller, er

præget af den ivrige tilstand under samta-

len, men hvis coachen er for ivrig eller utål-

modig, vil spørgsmålene typisk koncentrere

sig om kortsigtede mål og handlinger. Og

det hjælper ingen på sigt.

Coachens tilgang skal først og fremmest

være ikke vidende, ikke fortolkende og ikke

vurderende. 

Det er en dyd at lægge sig selv og sine egne

holdninger på hylden, når man coacher. Det

er især vigtigt i begyndelsen af coachingen,

hvor sagen og den coachede skal åbnes op.

For den stressramte vil det ofte betyde at nå

frem til en erkendelse af, hvad der er de pri-

mære og grundlæggende årsager til stres-

sen. Der kan være mange synlige grunde til2
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stress. Men en væsentlig del af disse er ofte

sekundære forklaringer og ikke nødvendig-

vis de primære årsager. 

Meningen er ikke, at stressramte skal bruge

energi på at forstå coachens tankegang, fo-

restillinger og fortolkninger, men derimod få

en bedre forståelse af sin egen situation.

Men coachen må også acceptere, at det ta-

ger den tid, det tager. Og det interessante

er, at erkendelse og udvikling som regel går

hurtigere, når den stressramte ikke føler sig

presset af coachen. 

De spørgsmål, coachen stiller under samta-

len, er præget af coachens egen tilstand.

Coachen kan blive fristet til selv at komme

med løsninger. Det er selvfølgelig ikke altid

forbudt. Der kan være situationer hvor

coach en har en større viden end den stress -

ramte, hvor en anbefaling fra coachen er på

sin plads. Ofte flytter de erkendelser, vi selv

får, mest, men netop for stressramte er der

situationer, hvor det kan være en hjælp at

skyde en genvej gennem en anvisning fra

coachen. Det kan komme som et spørgsmål,

der gør den stressramte opmærksom på at

anskue problemstillingen fra en anden vinkel. 

Men giver coachen en anbefaling, skal det

først være, når der er skabt en vis tryghed

og indkredsning af kernen i problemet.

Gennem aktiv lytning, åbne og lukkede

spørgsmål, så man sikrer, at den stressramte

lander mentalt og emotionelt. Den stress -

ramte skal have ro til at ”smage” og tænke

rationelt på anbefalingen. 

Uden dette fundament er værktøjer ikke

meget bevendt. En coach, der har lært

værktøjerne, men ikke integreret de grund-

læggende værdier, vil nemt begå fejl og

ryge i en af faldgruberne.

Så du skal være opmærksom på:

1. Grund/basisforudsætningerne, der er
nødvendige for at være god til at super-

visere. Forudsætninger, der lægger sig

tæt op ad alt det, der er skrevet ovenfor. 

2. Selve spørgeteknikkerne.

1. Grund-/basisforudsætningerne
for at være en god supervisor

A. Er blandt andet at være en god lytter,

men ikke at være en overinvolveret lytter. 

Du skal kunne opretholde en vis neutrali-

tet i forhold til temaerne, der bliver bragt

op. Det vil blandt andet sige, at du skal

blive på din egen banehalvdel og ikke

falde for fristelsen til at give alt for

mange gode råd eller blive styret alt for

ubevidst af dine egne fortolkninger og

forestillinger. Herunder skal du også

 mestre aktiv lytning. Disse ting er væ-

sentlige dele i at skabe tillid og kontakt.

Tryghed er en altafgørende forudsætning

for at kunne modtage coaching.

B. En anden grundforudsætning er at
kunne holde fokus i samtalen, at kunne

fastholde den røde tråd i samtalen (eller i

hvert fald at hjælpe den, der har brug

for stresscoaching til at gøre det).  Du

skal kunne hjælpe supervisanten med at

finde de centrale eller essentielle ting i

det, vedkommende bringer op.

2. Spørgeteknikkerne
Spørgeteknikkerne handler om flere ting.

Men det kan være vigtigt og effektivt at

komme ind til det dilemma, som den coach -

ede befinder sig i. Drejer det sig om et prak-

tisk spørgsmål, bliver det som regel hurtigt

klart. Men drejer det sig om et mere følel-

sesmæssigt spørgsmål, er det ofte her, vi

kan have brug for hjælp. Hjælp til at blive

klare i vores problemstilling. En væsentlig

forudsætning for forandring er at være i

stand til – eller få hjælp til – at sætte de rig-

tige ord på, at blive lyttet til og at føle sig

forstået.

Der er mange måder at spørge på. Hv-

spørgsmål er nogle af dem, vi arbejder med

i supervision – det vil sige ”hvad”, ”hvor”,

”hvem” etc., men ikke ”hvorfor”, da det jo

lige præcis er det spørgsmål, den stress -

ramte ikke kan svare på. Fællesnævneren er,

at det gælder om at åbne den stressramte

for at komme rundt om problemet/dilem-
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maet på nye måder for at finde nye løsnin-

ger og dermed nye handlemuligheder.

Det kunne være spørgsmål som: 

”Hvad er det, der udfordrer dig mest ved

den oplevelse?” 

Eller: 

”Hvor bliver det allersværest for dig i denne

situation?” 

Når mennesker bliver lyttet til på den måde,

oplever de typisk, at de kommer nærmere i

kontakt med, hvad de selv tænker og føler.

At de føler sig mødt og forstået godt. At

coachen viser ægte interesse.

Kort om den rationelle og den
følende hjerne

Den rationelle hjerne bruger vi til indlæring,

sprog, refleksion m.m. (den kognitive

hjerne). 

Den følende hjerne er knyttet til den mere

sansende og instinktive del af os (pattedyrs-

og reptilhjernen).

Den gode coach anerkender den oplevelse

og de følelsesmæssige oplevelser, den

stress  ramte har. Vi giver det plads, fordi et

stressramt menneske ofte er følelsesmæssigt

ude af balance. Så det er det, stresscoachen

møder først. Eller i hvert fald møder, når den

første tillid er etableret. 

Det er vigtigt at møde den stressramte med

empati, hvis den emotionelle hjernes over-

vældelse kommer frem. Hvis ikke denne del

af personen bliver mødt, vil mange stress -

ramte trække sig lidt tilbage fra kontakten

med coachen for at kunne begynde at

bruge den del af hjernen, der har med over-

blik at gøre. Det er ofte nødvendigt, at den

emotionelle del af hjernen afgiftes lidt. Så vi

kan ikke stresscoache andre, hvis vi er alt

for bange for de følelser, der kan komme

frem.

Men på den anden side skal vi også passe

på ikke at fortabe eller fordybe os i det, som

man indimellem gør i god psykoterapi. Det

er ikke det, vi skal her. Hvis ikke det ratio-

nelle bliver taget med ind, kommer der til at

mangle overblik og refleksion, som er en af

de ting, vi vil fremme i coaching. Fordi det

skaber forudsætningen for at se tingene i et

nyt perspektiv og dermed for at kunne

handle på nye måder.

I coaching spørger vi derfor mere op i hjer-

nen til det, der hedder neocortex (tanker,

 refleksioner, overvejelser), i terapi spørger

man mere nedad i hjernen til det, der hed-

der pattedyrshjernen og det autonome

nerve system (følelser, sansninger, indre bil -

leder m.m.)

Det professionelle og det personlige
En god coaching starter i det professionelle.

Hvad er det fagligt, der er svært for perso-

nen at håndtere? Hvad vil vi gerne kunne

håndtere på en anden måde?

Men når coachingen går i gang, kan vi ofte

komme til at berøre det personlige. Det er i

orden, hvis vi bare lander i det professionelle

igen. Vi kan komme til at røre nogle private

ting, reaktionsmåder, handlemønstre i per-

sonligheden, fx at det er svært at træffe

valg. Men vi skal tilbage til det professio-

nelle rum, som er der, hvor målet ligger i en

arbejdsrelateret stresscoaching. Så vi kan

røre ved personlige mønstre, men vi fordy-

ber os ikke i dem. Derimod lægger vi mere

vægt på at finde nye måder at se situatio-

nen på, få overblik over stressårsagerne,

som kan generere nye indstillinger eller

handlinger.

Vi skal slutte en coaching i det professio-

nelle og det rationelle fokus. 

Hvornår kan man give supervision?
Den, der giver coaching, må ikke være

 direkte part i det problem eller den konflikt,

som den stressramte skal coaches på. 

Kolleger på en arbejdsplads kan også

 coache hinanden, men det kræver oftest en

klar struktur omkring, at det er det, der
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 foregår. Coaching kræver et klart fokus og

klare rammer. 

Når man skal lave kollegacoaching, er det

vigtigt, at man ikke bliver slugt helt ind i

 historien. Det er vigtigt, at man er i stand til

at kigge på det, der bliver sagt, udefra. At

man holder en overordnet opmærksom-

hed – det vi kalder metaplan.

Almindeligvis, når vi taler med nogen, bliver

vi en del af samtalen rent følelsesmæssigt.

Vi bliver berørt og optaget af det, der bliver

sagt. Dermed bliver vi meget nemt sub-

jektive deltagere. En forudsætning for kolle-

gacoaching er, at man holder en del af sine

følelser, opmærksomhed og tankeaktivitet

mere neutral.

Vi står lidt uden for situationen, og bru-

ger den tænkende, rationelle hjerne til at

høre, hvad problemområderne er for den

anden.

I coaching er det vigtigt at være klar over,

om relationen er lige, voksen-voksen, eller

om den er skæv. 

I coaching forsøger man at holde et voksen-

voksen felt. Derfor kan det være brugbart at

have Transaktions-modellen (T.A.) i bagho-

vedet. Både til at holde fokus på relationen

og samspillet mellem den coachende og den

stressramte.

T.A.-Kommunikationsmodel  
T.A.-Kommunikationsmodellen er et værktøj

til analyse af overførings- og modoverfø-

ringsforhold i samarbejdsrelationer. Det vil

sige roller, vi kan falde i i vores kommunika-

tion med hinanden. Det ideelle er, at både

den coachende og den stressramte er i de-

res voksenidentitet. Men det er mennesker i

krise ikke altid. 

Når vi er i krise, vil mange af os regrediere

ned i mere barnlige dele af os selv. Man har

jo netop mistet overblikket og oplevelsen af

selvforvaltning. Derfor vil man kunne glide

ned i en mere barnlig adfærd. Den kan vise

sig på mange måder, men to af kategori-

erne er det tilpassede og det utilpassede

 indre barn. 

Udfordringen for hjælperen/coachen er ikke

at lade den omsorgsfulde eller kritiske for-

ældre tage for meget over. Den stressramte

har brug for, at vi viser omsorg, men ikke at

vi i godhedens navn tager for meget over.

Eller endnu værre, at vi træder ind i den

 kritiske forældreposition ved fx at sige: 

”Hvad havde du forestillet dig – når du ar-

bejder så meget, skal det jo gå galt”. 

Det kan være sandheden, men er ikke det,

der hjælper den stressramte videre fra sit

hul.

Forældre position Forældre position
– Omsorgsfuld – Omsorgsfuld

– Kritisk – Kritisk

Voksen position Voksen position

Barne position Barne position
– Det tilpassede barn – Det tilpassede barn

– Det utilpassede barn – Det utilpassede barn

Det er fra det utilpassede barn, at de kræ-

vende, urimelige sider hos en person dukker

op. Sider af personen, der har barnlige og

urealistiske forventninger til den anden – fx

coachen. Disse forventninger spiller sig mere

eller mindre bevidst og synligt ud og kan

blokere for al konstruktiv kontakt.

Kendetegnet for en ”voksen og voksen kon-

takt” er respekt.

T.A-modellen er et godt værktøj for coachen

at bringe ind i supervisionen. Det kan

hjælpe coachen til at se, hvordan hun/han i

hjælperrollen glider ud af voksen-voksen

 relationen. Fx ved at tage for meget over og

gå ind i forældrerollen over for den stress -

ramte.
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Før du går i gang
• I begyndelsen af en coaching vil vi ofte

lukke op for både kontakten og selve ind-

holdet i problemet.

• Det er afgørende for, om vejledningen

lykkes, at der etableres kontakt og tillid,

så den emotionelle hjerne tør åbne sig.

Etablering af kontakt og tillid
• Etablering af kontakt og tillid begynder

med respekt for den person, der skal

have coaching og for pågældendes situa-

tion og udgangspunkt. Det er muligt, at

vedkommende f.eks. har været uansvarlig

i forhold til sig selv. Men fordømmelse

skaber ikke tillid.

• Det er ligeledes vigtigt på den ene side

ikke at lide af berøringsangst, og på den

anden side heller ikke at være for frem-

brusende.

• Tilbyd derimod at være til stede med din

interesse og opmærksomhed i forhold til

den, du skal coache og dennes situation.

• For at kunne det er det vigtigt at have

nogenlunde styr på dine egne følelser og

reaktioner i situationen, så dine følelser

ikke kommer til at fylde for meget. Hvis

de fylder for meget, vil det forhindre dig i

at være nærværende og høre efter, hvad

der bliver sagt.

• De situationer, hvor man har brug for

stresscoaching, er ofte svære situationer.

Situationer, hvor den, du skal tale med,

kan opleve at sidde fast i håndteringen af

sin situation. 

Andre ting at være opmærksom på
• Vær opmærksom på, at coaching kræver,

at man ikke bliver overinvolveret: Man

kan smelte for meget sammen med su-

pervisanten eller dennes problemstilling,

og pludselig er man klistret for meget

sammen. Det kan også vise sig ved, at

man ikke kan rumme den stressramtes

 situation og derfor giver for mange gode

råd eller bliver overengageret i at hjælpe

vedkommende. 

• Det modsatte er underinvolvering, hvor

man er for distanceret eller har berørings-

angst. Begge dele kan efterlade super -

visanten i et tomrum.

Den rette involvering kræver, at man bliver

på egen banehalvdel. Det vil sige, at man

ser og hører den anden, men ikke lader sine

forestillinger og reaktioner styre interventio-

nerne. Hvis ens egne forestillinger tager

over, vil man ofte glemme at få den rigtige

information fra den stressramte.

Stil derfor uddybende spørgsmål. Vent med

konklusionerne og de gode råd. Eller sig

dine forestillinger højt, og realitetstest dem.

Se mere i næste kapitel.

Antagelser – forestillinger

Når vi kan vores basisfærdigheder (spørge-

teknikker – metoder), er der også andre ting

end selv coachingspørgsmålene, der har be-

tydning for, om det bliver en god coaching:

Der er to ting i spil i samtalen:

1. Coachens hensigt med at stille et
spørgsmål 

Hensigten kan være orienterende, undersø-

gende eller påvirkende. 

Orienterende/undersøgende: Her er hensig-

ten forbundet med coachens ønske om at få

indblik i hændelse og sammenhæng. 

Den påvirkende er rettet mod erkendelses-

spørgsmål. At få den stressramte til at re-

flektere. Effekten af coaching bliver større,

når vi sprogligt og følelsesmæssigt kobler os

på den stressramtes verden. 

Opgaven er i første omgang, at den stress -

ramte føler sig set, hørt og forstået og ikke

mindst mødt. Derfor er det vigtigt, at coach -

en er opmærksom på to vigtige ting: hvad

er min hensigt med at stille et givent spørgs-

mål, og hvilken effekt har spørgsmålet.

2. Coachens bagvedliggende antagel-
ser/forestillinger 

Det er meget vigtigt, at vi er bevidste om
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vores bagvedliggende ideer, tanker og hypo-

teser, og hvordan de påvirker de spørgsmål,

vi vælger at stille (og dem vi vælger ikke at

stille). Kun herved kan vi agere nysgerrigt og

hjælpe med at afdække de vinkler på en

 historie, der viser sig at være til størst hjælp

for den stressramte.

Det er meget vigtigt, at vi kan skelne mel-

lem disse ting. Ellers kommer vi nemt over

på den andens banehalvdel med vores egne

antagelser og forestillinger. Så får vi svært

ved at høre, hvad der bliver sagt, og vi vil

nemt tabe den, vi coacher. Vi tror, når vi har

hørt to sætninger, at vi ved, hvad det hand-

ler om. Eller vi bliver ramt i vores egne følel-

ser og spørger ud fra vores egen måde at

opleve verden på i stedet for at undersøge,

hvordan den stressramte oplever verden.

En af måderne at arbejde konstruktivt med

sine tolkninger på, når man er coach, er at

bruge sine tolkninger til at stille spørgsmål. 

F.eks.: 

”Er det rigtigt forstået, at når du taler om

den her vanskelige situation, så føler du dig

magtesløs?” 

På den måde får vi afklaret med det samme,

om vi forstår problemet rigtigt, eller om vo-

res tolkninger rammer ved siden af. Det kal-

der vi, som tidligere nævnt, at realitetsteste

vores egne forestillinger og antagelser. Vi

skal jo forsøge at leve os ind i den måde,

den person, vi sidder over for, udtrykker sig

på. Med nogle vil det være let, med andre

er det er stort arbejde, der kræver meget

realitetstestning.  

Udfordringen er, at vores tankemønstre og

måder at forstå verden på er meget sub-

jektive. Vi udtrykker os også meget forskel-

ligt. Mennesker kan være meget konkrete,

abstrakte, associerende, udtrykke sig i bille-

der osv. Vi kan også gøre det med forskellig

stil. Nogen er distancerede, andre meget

personlige i deres måde at udtrykke ting på. 

Følelsesmæssigt har vi mennesker meget

forskellige temperamenter og derfor meget

forskellige måder at reagere på i de samme

situationer. Netop derfor kan vi gøre os en

masse forestillinger, når vi lytter til et andet

menneskes måde at udtrykke sig på. Men

det er komplekst, i virkeligheden kan vi

være så forskellige, at andre mennesker bru-

ger ordene på en anden måde og med en

anden betydning, end vi selv gør. Mange

mennesker udtrykker sig ikke præcist og

 nuanceret, og meget af forståelsen ligger

som en indforstået forventning. 

En del af vores sprog og udtryk er ofte ikke

helt vokset op. Barnet tror helt op i skole -

alderen, at forældrene kan forstå det, de vil

fortælle, selvom de kun fortæller dele af op-

levelsen. Forældrenes opgave er selvfølgelig

også at forsøge at tyde fortællingen og af-

læse de nonverbale signaler, der følger med.

Efterhånden som barnet bliver lyttet til og

aflæst, udvikles barnets evne til at udtrykke

sine følelser, tanker, behov og oplevelser

selv. Men der er mange af os, som må ar-

bejde langt op i voksenlivet med at udvikle

disse evner. I coaching træner vi dette. Men

coachen må hjælpe den stressramte og sikre

sig, at de har en fælles forståelse af det, der

bliver udtrykt. 

Her er et godt spørgsmål: 

”Har jeg forstået det rigtigt, når jeg …..”

• Derfor kan det være vigtigt at definere,

hvad der skal være indholdet af denne

her snak. En slags samarbejdskontakt for

samtalen. 

• F.eks.: ”Så det, vi skal snakke om…”, eller

”Det, du har brug for hjælp til, er…”

Det vil være en god ide at supervisor siger

det højt, inden I går i gang. Så du er sikker

på, at I er enige.

Afklaringsdiagrammet

Afklaringsdiagrammet er et coaching -

redskab, der kan være meget hjælpsomt at

bruge med stressramte, der er mentalt over-

svømmede og har tabt overblikket. Det
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handler om at tegne de problemområder

 eller parter, der kan være involverede i den

stressramtes fortælling, op på et stykke

 papir. En mellemleder er måske stresset og

har brug for supervision til at få styr på sin

arbejds situation. Der er svære ting både i

forhold til flere underordnede og hendes

chef. Et andet problemområde er at kunne

styre håndteringen af alle opgaverne i prak-

sis og i  kalenderen. 

Her kan det være meget klargørende at

tegne alle personer og problemområder,

som supervisanten fortæller om, op på en

tavle eller et stykke papir. Mens de bliver

tegnet op, får supervisor/coachen en masse

indledende informationer om supervisan-

tens/fokuspersonens verden. 

Når coachingen skal til at være mere foku -

seret, er diagrammet et godt værktøj for

coachen til at hjælpe den stressramte med

at få overblik over de faktorer, der er invol-

veret i vedkommende situation. Samtidig

kan det være en hjælp til at afklare, hvor

den stressramte vil starte. Ofte vender jeg

det papir, jeg har skrevet problemområderne

ned på, mod den stressramte og beder på-

gældende kigge på det for at kunne priori-

tere, hvad der er vigtigst at snakke om. 

For nylig sad jeg med en offentlig leder, jeg

skulle coache. Hun havde kontaktet mig,

fordi hun var stresset. Hun havde lige fået

ny chef og var lidt usikker på, hvad det be-

tød, og hvor hun stod i forhold til ham. Hun

havde også nogle svære ting i forhold til en

medarbejder og en leder, hun havde under

sig. Samtidig var der for meget at lave

 generelt. 

Jeg havde arbejdet med hende før i en an-

den sammenhæng og vidste, at hun havde

tillid til mig, og at vi havde en god kontakt,

så det sociale rum var på plads fra starten.

Hun fortalte mig om sin situation, jeg lyt-

tede, stillede spørgsmål og tegnede et afkla-

ringsdiagram. Imens jeg tegnede de forskel-

lige områder op, fik jeg hende til at fortælle

mig i overskriftsform om de problemer, der

var i hvert område. Da jeg var færdig,

spurgte jeg hende, om hun vidste, hvor hun

ville starte (vi skal have en klar kontrakt).

Nej, ikke rigtigt.

Peter: Er der nogle af tingene, der ikke pres-

ser sig helt så meget på? (så må vi hjælpe

med at vælge)

Leder: Jo, det med min chef er nok ved at

lande. 

Peter: Hvordan?

Leder: Jo, det handler meget om tid. At

finde ud af, hvem han er. Men det, der kan

gøre mig usikker, er, at han virkede så dyg-

tig.

Peter: Hvad er det så, du bliver bange for?

Leder. At jeg ikke er dygtig nok.

Peter. Hvad frygter du så?

Leder: Når du spørger sådan, tænker jeg, at

det skal bare have tid, han fyrede mig ikke.

Det tror jeg ikke, han gør. 

Peter: Betyder det, at vi ikke behøver snakke

om det længere?

Leder: Ja.

Peter: Prøv så at kigge på diagrammet igen.

Hvis du kigger på det, hvad tænker du så?

Leder: Jeg tror, det er er vigtigst for mig lige

nu at snakke om den leder, jeg har under

mig. Jeg er simpelthen så usikker på, hvad

jeg skal stille op med ham.

Peter: Så aftaler vi, at vi putter de to andre

ting ned på listen, og hvis der bliver tid, kan

vi gå videre med dem.

Når der bliver plads til at snakke rundt om

tingene og nedprioritere noget, bliver det

ofte muligt at mærke, hvad der er vigtigst af

det, der er tilbage. Det er svært, når man er

stresset, fordi man mister overblikket og

 heller ikke kan mærke sig selv, som man er

vant til. Så tingene flyder sammen, hvor tan-

ker (den kognitive hjerne) og følelser (den

limbiske hjerne, pattedyrshjernen) roder

rundt.

Vi har nu fået afgrænset problemfelterne,

aftalt en kontrakt og kan nu begynde at

coache på det, den stressramte har brug for

hjælp til. 
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Spørgsmål i coaching
Der findes forskellige slags spørgsmål, man

kan bruge til forskellige faser af et coaching-

og supervisionsforløb:

En del af teknikken i den gode coaching lig-

ger i spørgsmålene. Der er et utal af teknik-

ker og metoder i dag. Fælles er, at de skal

hjælpe den stressramte til et nyt, måske bre-

dere perspektiv på det emne, der er oppe.

Måske også på sig selv (men ikke altid). 

Mange spørgsmål er bygget op omkring hv-

spørgsmål:

”Hvornår startede det...”

”Hvordan skal det se ud, hvis du skal have

det anderledes med det her...”

Generelt er hv-spørgsmål gode. Undtagen

”hvorfor”. Man har jo netop ofte ikke det

overblik, der skal til at svare på ”hvorfor”.

Så havde man ikke brug for coaching. 

Så det gør den stressramte defensiv. Vi vil

hjælpe personen til at være mere nysgerrig,

åben og undersøgende.

I vil kunne finde mange spørgsmål i littera-

tur om coaching og supervision, som vi kun

kan anbefale, at I læser, hvis det er den vej, I

ønsker at gå.
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