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Gode råd kan gøre én blind for den tavse adfærd og kommunikation
Det er jo en træning i ikke at gå med impulserne… Jeg skulle virkelig koncentrere mig
for kun at have øje for det sanselige. Virkelig. For jeg havde jo massere gode råd at give. I forhold til
ledelsesstile og, hvordan man ellers kunne det.

Det fortalte en kursist, som på sin lederuddannelse i Cubion var blevet udfordret af ikke at måtte
“snakke sig ud af“ situationer, som hun plejede. Kursisterne blev øvet i at skulle anvende en forståelse
for kroppens kommunikation i deres refleksion på at udvikle og håndtere deres kompetencer i ledelse.
Som en del af min kandidatuddannelse har jeg undersøgt betydningen af, hvordan kursisterne kunne
lære at anvende deres nye forståelse for ledelse allerede på lederuddannelsen. Dette gennem æstetiske
og praktiske øvelser, hvor kursisterne blev sat til at reflektere på deres handlingsforløb i øvelserne.
Det æstetiske1 kan hjælpe til at åbne kroppens sanser for detaljer og nuancer af eksisterende forhold,
som kan gøre kognitive udfordringer lettere at håndtere (Chemi 2014). Jeg fandt, at kursisterne
kropsligt oplevede at ændre deres kognitive forståelse for, hvordan de kunne håndtere udfordrende
forhold i ledelse.
Med afsæt i øvelserne ses det i kursisternes fortællinger, at de oplevede sig selv, andre og
interaktionen imellem hinanden på nye måder. En kursist delte sin erfaring med, hvordan hun
oplevede at flytte sig mere, fordi hun med øvelserne “skaber en adfærdsændring”. Hvilket for hende
betød muligheden for at begynde at opføre sig anderledes. I praktiske øvelser oplevede hun at få hjælp
til at begynde at fokusere på noget andet, end hun plejede. Modsat så hun uden øvelserne en risiko
for, at den nye teoretiske forståelse ikke blev anvendt i praksis (ibid). Claus Springborg (2018)
beskriver, at det i ledelse ses, at lederne kan have en teoretisk forståelse, som de bevidst tror, de
De æstetiske læreprocesser henter praktiske tilgange fra kunsten og kulturens verden. Her kan
læringsforhold blive stimuleret ved hjælp af anvendelsen af billeder, bevægelse, teater, musik, dans, tegning
og lignende kreative tilgange til at åbne kursisternes mulighed for at reflektere på de tavse forhold, som
bliver oplevet af kursisterne i de æstetiske læreprocesser. Her understøtter forskellige rolleperspektiver og
fagligheder til at udbygge læringsprocessens kvalitet, forståelse og forandring.
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arbejder med afsæt i. Men hvor det ses, at de ubevidst arbejder ud fra associationer og antagelser,
som eksisterer som en tavs viden i deres kropslige tilstedeværelse. En tavs viden som kan være
styrende for, hvordan en leder gør og tænker og for, hvordan en leders adfærd og kommunikation
forstås af andre (ibid). Denne tavse viden kan æstetiske læreprocesser medvirke til at gøre mulig at
erkende (Chemi 2014; Chemi & Christoffersen 2018).
På lederuddannelserne blev kursisterne kastet ud i æstetiske øvelser, som skulle skærpe deres
opmærksomhed på at opdage tavse betydninger af deres egen og andres adfærd og kommunikation.
Nogle øvelser var nonverbale. I andre øvelser fik kursisterne forskellige roller eller
iagttagelsesopgaver som de i en efterfølgende opsamling og fælles refleksion fik ansvaret for at dele
deres oplevelser af. Dette skabte nye erfaringer med at inddrage forskellige perspektiver i forståelsen
af en situation. Med både kropslige, følelsesmæssige, rationelle og sociale perspektiver i en samlet
erkendelse. Det uvante med at undersøge ens forståelse af hændelser med andre sanser kan fremhæve
uforudsete sammenhænge (Chemi & Christoffersen 2018).
En kursist fortæller om det svære i at beholde fokus på sanserne, at hun “tvang hjernen til at have det
rigtige fokus”. Et formål med at skærpe kursisternes bevidste fokus på det kropslige, kan ses i betydningen af,
at kroppen og vores kropsoplevelser indeholder en forståelse, som ledere kan anvende i at kunne håndtere
f.eks. kompleksitet i ledelse (Springborg 2018). På lederuddannelserne viste det sig, at kursisterne kunne lære
at perspektivere en anderledes og praktisk forståelse for, hvordan mangel på kommunikativ kontakt,
konfliktfyldte hændelser eller stressede situationer kunne blive håndteret som leder, og hvad der modsat gjorde,
at det kunne være vanskeligt at håndtere. Kursisterne begyndte at skabe disse forståelser i en helhedsorienteret
perspektivering for betydningen af, hvordan forskellige måder at bedrive ledelse på kunne gøres. Men også i
en forandret forståelse for paradokset af, hvad en leder personligt må skabe af mening, mens han/hun kropsligt
og professionelt må lære at kunne vise noget andet (Pederezini 2017).

Paradoksledelse kræver en helhedsorienteret forståelse
Paradoksledelse kan være en svær kompetence at håndtere som leder. Det ses i forståelsen af, hvordan
et paradoks med sin blotte tilstedeværelse kan paralysere de involverede med oplevelser af
ambivalente, modstridende spændinger eller flertydige meninger om, hvordan en given situation eller
hændelse skal eller kan håndteres. Vurderingen lyder, at paradokser må løses på alternative måder
(Lüscher 2015).
Der viser sig forskningsbaserede forståelser af, at arbejdet med at skabe nye eller alternative måder
at forstå håndteringen af komplekse ledelsesforhold kan blive muliggjort, understøttet af æstetiske og
kropslige oplevelser reflekteret ind i en større sammenhængende forståelse (Springborg 2018;
Melina, Burgees, Marturana & Falkman 2013). Det æstetiske indeholder en kropslig ubevidst viden
og forståelse, som ledere kan lære at anvende som en kompetence i deres ledelsesudvikling (ibid;
Larsen 2019; Helth 2018). Her ses det, at ledere kan blive bevidst om, hvordan de kan løse en ellers
oplevet uløselig problematik. Det ved at skabe en samlet forståelse for deres egen kropslige adfærd,
og hvordan denne metaforisk kan medvirke til at skabe en forandret kognitiv forståelse (Springborg
2018). Det sås i kursisternes refleksioner på deres oplevelser i øvelserne, at de skabte nye
tankeprocesser og erkendelser af en samlet forståelse for, hvordan det kropslige kunne få betydning
i hverdagens adfærd og kommunikation. Dette skabte en ny personlig eller social indsigt for, hvad
kursisterne oplevede, de skulle være ekstra opmærksomme på at øve og blive mere bevidst om i deres
egen fortsatte ledelsesudvikling.
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Den praktiske del af kandidatspecialet
Den praktiske undersøgelsesperiode udfoldede sig på lederuddannelser i Cubion som en del af mit
kandidatspeciale (Udbye 2020). Kursisterne var i processen med at flytte sig fra en medarbejderrolle
til en lederrolle. Her fik jeg mulighed for at lære undervisningskulturen at kende (Saltofte 2016;
Andreasen et al. 2018), og for at komme i dialog med kursisterne samt facilitatorerne af
undervisningen. Med begyndende kendskab til læringskulturen opstod der et samarbejde, hvor jeg fik
mulighed for at undervise kursisterne i æstetiske læreprocesser. Observationer, uformelle samtaler,
to interviews med kursister og en metodeworkshop faciliteret for konsulenterne om mine opdagelser
fra den praktiske undersøgelsesperiode blev afsættet for kandidatspecialet. Jeg har undersøgt en mulig
forståelse og erkendelse gennem en åben nysgerrighed på kursisternes kommunikation og
handlingsforløb forårsaget af de æstetiske læreprocesser på lederuddannelserne. Dette også i en
undersøgelse af hvordan æstetiske læreprocesser kunne blive faciliteret på forskellige måder
(Merleau-Ponty 2009; Gadamer 2007; Nielsen 2018; Jacobsen, Brinkmann & Tanggaard 2016).
Hvorefter jeg i kandidatspecialet perspektiverede dette gennem en teoretisk undersøgelse (Lüscher
2015; Keiding 2005; Springborg 2018; Chemi 2014; Chemi & Christoffersen 2018).

Opsummeret
I selve kandidatspecialet (Udbye 2020) ses perspektiver på mulige forståelser for, hvordan
faciliteringen af æstetiske læreprocesser pædagogisk, didaktisk og fagligt kan blive faciliteret på
måder, der skærper kursisterne opmærksomhed på kropsoplevelser, associationer, antagelser,
emotionelle og kognitive forudsætninger eller perspektiver. Det æstetiske og kropslige fokus
understøtter kursisterne til at blive bevidste for tavse forhold i adfærd og kommunikation. Hvilket
viser sig at kunne understøtte kursisterne til at forstå deres læringsbehov på lederuddannelserne og i
deres videre ledelsesudvikling i håndtering af kompleksitet i ledelse eller håndtering af
paradoksledelse. Det grundet deres perspektiverede refleksion på kropsoplevelser og erfaringer fra
de æstetiske læreprocesser. Øvelserne og den efterfølgende refleksion medvirker til at skabe en mere
helhedsorienteret indsigt og anderledes forståelse af sig selv, oplevelser af andre og oplevelser med
sociale interaktioner.
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