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Sammendrag

Tema/problemstilling:

Tema for denne oppgaven er coaching og læring.  Oppgaven drøfter læringsbegrepet 

i coaching med utgangspunkt i følgende problemstilling: hvordan bidrar coaching til 

læring? For å gi et meningsinnhold til selve coachingbegrepet har det vært 

nødvendig med en avklaring av dette. Oppgaven har derfor en underspørsmål til 

problemstillingen; hva er coaching?  Coaching blir satt inn i en læringsteoretisk 

ramme, og for å undersøke problemstillingen har jeg valgt behavioristisk og 

humanistisk læringsteori. Arbeidslivet er oppgavens kontekst. 

Valg av metode og gjennomføring

For å belyse problemstillingen har jeg valgt å gjøre en teoretisk undersøkelse som tar 

utgangspunkt i utvalgt litteratur som omhandler coaching og læring.  Oppgaven er 

inndelt i tre deler. For å få en begrepsforståelse og svar på oppgavens 

underproblemstilling har jeg i oppgavens første del undersøkt coachingbegrepet, og 

utarbeidet følgende begrepsforståelse: coaching er en tilnærming som anvendt i 

arbeidslivet bidrar til læring gjennom motivasjon, kommunikasjon og relasjon.

Læringsbegrepet er tema i oppgavens andre del. Med forankring i Bjørgens 

læringshierarki (Bjørgen, 1992) har jeg belyst sentrale perspektiver i behavioristisk 

og humanistisk læringsteori og knyttet disse til coaching, og på grunnlag av dette 

foretatt en vurdering av læringsbegrepet i coaching. For å få et nærmere svar på 

problemstillingen har jeg i oppgavens tredje del undersøkt læringsdimensjonene 

motivasjon, kommunikasjon og relasjon i lys av coaching og behavioristisk og 

humanistisk læringsteori.  

Hovedkonklusjoner:

Gjennom mitt arbeid med problemstillingen har jeg vist at både humanistiske og 

behavioristisk perspektiver på læring er tilstede i coachinglitteraturen. Jeg har 

identifisert ulike kjennetegn og læringsfaktorer i læringsdimensjonene som kan gi 

indikasjoner på hvilken læringsteorietiske betraktninger som ligger til grunn. Disse er 

oppsummert avslutningsvis i oppgavens tredje del. 
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På bakgrunn av denne teoretiske undersøkelsen konkluderer jeg med nødvendigheten 

av en større læringsteoretisk forankring i coaching, og at pedagogikken er et viktig 

bidrag her. Læring i coaching bør også bli gjenstand for forskning i fremtiden, slik at 

vi kan få et bedre belegg for at coaching har en effekt.  
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Forord

Det har vært en lærerik og utfordrende prosess å skrive hovedoppgave i pedagogikk. 

Nå settes et endelig punktum for dette arbeidet, men alt hva dette har lært meg, både 

faglig og personlig vil jeg ta med meg på veien videre. 

Gode støttespillere har vært nødvendig for at hovedoppgaven nå har blitt en realitet.  

Først og fremst fortjener familien min en stor takk.  Snorre og Celine har vist stor 

tålmodighet og gitt meg oppmuntring og god støtte under hele prosessen.

Jeg vil også rette en takk til medstudent Hilde for de mange gode og inspirerende 

samtaler som vi har hatt gjennom studiet. Og takk til Else for oppmuntring og 

korrekturlesing, til Anita for datahjelp og til Frid på biblioteket. Og en takk til alle 

dere andre som har tatt dere tid til å lytte til meg og vist interesse for arbeidet mitt. 

Det har vært til stor hjelp

Men den største takken skal min veileder ha.  Jostein Kleiveland har hele tiden 

formidlet en tro på dette prosjektet, noe som har vært svært viktig for meg.  Han har 

vært en inspirasjonskilde og en god samtalepartner (og coach?) under hele prosessen. 

Takk!

Mars 2007 

Siw Hagelin
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Innledning

Jeg har valgt læring gjennom coaching som tema for min hovedoppgave. Coaching 

har vært i sterk vekst innen næringslivet de senere årene, og næringslivet bruker i dag 

store ressurser på coaching.  Dagsavisen skrev i 2005 en artikkel med overskriften 

”Coachingbransjen til himmels – stadig flere ledere i næringslivet bruker coacher”. 

Videre kunne vi lese at norske bedrifter i 2004 brukte 140 millioner på coaching 

(Dagsavisen, 2005). Coaching har spesielt etablert seg innen ledelse og næringsliv, 

men vi kan også finne bruk av coaching også på andre områder i dag. 

Coachingmiljøet i Norge har nærmest eksplodert, skriver Aftenposten i en annen 

artikkel om coaching. Det finnes omtrent 750 coacher i landet, og det er rundt 25 

skoler og kurssteder som tilbyr en eller annen form for utdanning og kurs innen 

coaching (Aftenposten, 2006). 

Coaching er derfor et område som jeg har blitt mer og mer nysgjerrig på de senere 

årene. Jeg har selv en utdanning innen veiledning, og har praktisert som veileder 

gjennom flere år. Da jeg tok min veilederutdanning for noen år tilbake var coaching 

et relativt ukjent begrep innen arbeidslivet.  Etter hvert har jeg observert at coaching 

mer og mer har beveget seg inn på veiledningens "arena". Jeg har derfor gjort meg 

noen refleksjoner om fenomenet coaching; hva er nå coaching, og hva er det som 

gjør at coaching stadig er mer etterspurt? Gjennom studiet i pedagogikk har jeg vært 

opptatt av læringsbegrepet, og da spesielt innen arbeidslivet. Jeg har stilt meg 

spørsmålet om læringsbegrepets betydning og forståelse i coaching.  Dette har vært 

min motivasjon for å velge coaching og læring som tema i oppgaven 

Problemstilling 

Disse betraktningene har ført meg til følgende problemstilling:

- Hvordan bidrar coaching til læring ?
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I denne fremstillingen har jeg derfor valgt å konsentrere meg om to forhold. For det 

første vil jeg se nærmere på coachingbegrepet. Skagen hevder at coachingbegrepet 

ikke er entydig, og at det ikke eksisterer en felles enighet om hva coaching er 

(Skagen , 2004:104). Jeg ser det derfor som nødvendig å forsøke og avklare 

coachingbegrepet, og gi det et meningsinnhold i forhold til oppgavens 

problemstilling.

For å konkretisere dette nærmere ser jeg det som nødvendig å stille følgende 

underspørsmål til problemstillingen:

- hva er coaching?

For det andre vil jeg knytte coaching til relevant læringsteori. Vilkårene for læring 

betraktes forskjellige ut i fra hvilket læringssyn som ligger til grunn.  Hvilke 

læringsteorier og læringsprosesser er involvert i coaching?  Læringsteoretiske 

betraktninger blir i denne oppgaven sett på som sentralt for å få en forståelse av 

hvordan læring skjer gjennom coaching.  Jeg har valgt behavioristisk læringsteori og 

humanistisk læringsteori for å belyse læring gjennom coaching.

Min intensjon med denne oppgaven er å bidra til noen betraktninger på coaching som 

et virkemiddel for å fremme læring. Jeg tror det kan være nyttig å  rette søkelyset 

mot læringssynet i coaching og sette dette inn i en pedagogisk ramme. Hvordan kan 

læringsteori hjelpe i denne sammenhengen? Jeg mener at det er viktig at coachen har 

en forståelse av læringsbegrepet, og mitt ønske er at denne oppgaven kan bidra til 

dette. Vi kan si at teori er refleksjon over praksis, og sett fra et pedagogisk ståsted er 

det derfor av stor betydning at coachen har et avklart forhold til læringsteori. Jeg ser 

også denne oppgaven som et forhåpentligvis nyttig bidrag til forskningsfeltet. Det 

har vært gjort lite forskning på coaching (Gjerde, 2003). Å sette coaching inn i en 

læringsteoretisk kontekst kan bidra til å belyse indikatorer på læring. Dette kan 

sammen med eksisterende kunnskap gi fremtidig forskning på coaching noen viktige 

parametere for å måle coachingens effekt. 
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Valg av metode og kilder

Jeg ønsker å tilegne meg kunnskap om det fenomenet jeg skal studere for å kunne 

besvare problemstillingen. Dette har jeg valgt å gjøre ved hjelp av en teoretisk 

drøftelse. Tone Kvernbekk oppgir to kjennetegn ved teori. Teori omhandler 

generalisert type kunnskap, og den er systematisert.  Teori karakteriser et fenomen 

ved hjelp av noen få utvalgte parametere som er valgt ut. (Kvernbekk i Lund, 2002).  

Jeg har valgt to læringsteorier som kan hjelpe meg til å belyse problemstillingen. I 

arbeidet med denne oppgaven har det vært nødvendig å gjøre et utvalg av kilder og 

materiale. Kan en undersøkelse da være fullt ut objektiv? I alle valg man gjør i løpet 

av en forskningsprosess ligger muligheter for subjektivitet.  Kjelstadlie siterer 

Hermanerèn som beskriver objektivitet som følger: "at en fremstilling er objektiv, 

kan bety at den er saklig, at den ikke er misvisende, at den er upartisk, og at den er 

verdifri" (Kjelstadlie, 1999:292) Kjelstadlie drøfter om det faktisk er mulig å oppnå 

disse kriteriene. Jeg mener at som forsker er det viktig å  bevisst på hva en gjør. 

Kjelstadlie sier at "når vi gjør et valg, velger vi samtidig vekk andre måter å 

gjennomføre undersøkelsen på. Å være seg bevisst hva en ikke har gjort, er viktig, 

fordi da kan en sjøl og andre eventuelt prøve andre tilnærminger en annen gang" 

(Kjelstadie,1999:41). Jeg har forsøkt å bestrebe en objektiv og kritisk tilnærming til 

kildene, men har samtidig vært bevisst min forforståelse. Forforståelse kan virke inn 

på våre observasjoner, hvilke kilder vi velger, hva vi gjør og ikke gjør i 

forskningsprosessen. Min teoretiske drøftelse kan derfor være preget av mine 

forventninger, kunnskaper og oppfatninger  (Kvernbekk i Lund, 2002). Jeg har  

studert pedagogikk og jeg har en bakgrunn som veileder med en humanistisk 

tilnærming.  Deler av coachinglitteraturen og behavioristisk læringsteori har utfordret 

meg på forskjellig vis, men samtidig har jeg vært drevet av en nysgjerrighet om å 

finne ut mer om dette fenomenet. Jeg har forsøkt å skape mening til 

problemstillingen, noe som har vært viktig for å kunne analysere innholdet i kildene. 
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Det har gitt meg nye perspektiver, noe som også har vært intensjonen. Jeg har et håp 

om at dette gjenspeiler seg i denne fremstillingen.

I lys av det ovenstående vil jeg si noe om valgene jeg har gjort i forhold til 

kildematerialet, og jeg vil spesielt gjøre rede for coachinglitteraturen som anvendes i 

denne oppgaven. Det finnes i dag en mengde litteratur som handler om coaching. Jeg 

har valgt fire bøker som hovedkilde for å belyse coaching. Tre av disse er litteratur 

som jeg fant blir anvendt i utdanning av coacher her i landet.  Susann Gjerdes bok 

”Coaching – hva-hvordan og hvorfor” er representant for co-active coaching og 

boken er skrevet med tanke på å sette coaching inn i en større faglig sammenheng 

(Gjerde, 2003). Reinard Stelter har samlet forskjellige artikler om coaching i boken 

"Coaching-læring-udvikling"(Stelter, 2002) og Morten Emil Berg fokuserer i første 

rekke på ledercoaching i sin bok ”Coaching – å hjelpe ledere og medarbeidere til å 

lykkes” (Berg, 2002).  Høsten 2006 kom det ut nok en bok om coaching. Den heter 

”Coaching, utvikling og ledelse” og er skrevet av Angeltveit, Evjen og Haugen 

(2006).  Dette er en av de få bøker jeg har funnet som er skrevet av forfattere med 

pedagogisk bakgrunn, og har derfor en mer fagpedagogisk tilnærming enn den andre 

litteraturen. Den ble utgitt på et tidspunkt hvor jeg allerede var godt i gang i arbeidet 

med denne oppgaven, og den har derfor ikke blitt benyttet i så stor grad i dette 

arbeidet.   I tillegg har jeg valgt en bok som representerer en behavioristisk 

tilnærming til coaching. Denne er skrevet av Ferdinand Fournies, og som 

representant for en behavioristisk tankegang viser hans bok en helt annen tilnærming 

og forståelse av coaching.  Denne boken er derfor hovedkilden for drøfting av 

coaching i et behavioristisk perspektiv. Fournies er tidligere professor ved Colombia 

University’s Graduate School of Business.  (Fournies, 2000).

Den valgte coachinglitteraturen blir gjenstand for drøfting og analyse gjennom hele 

oppgaven. 

Når det gjelder læringsteori er pedagogisk litteratur sentralt. Jeg har valgt aktuell 

litteratur som omhandler behavioristisk og humanistisk læringsteori spesielt. I 
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oppgavens tredje del har jeg valgt litteratur som omhandler tre dimensjoner ved 

læring. 

Det er flere valgmuligheter når det gjelder å omtale personen som mottar coaching. 

Det finnes flere varianter som omtaler dette, blant annet fokusperson, veisøker og 

coachee. Jeg har valgt å omtale den som mottar coaching for klient. Jeg ønsker å 

benytte et så objektivt begrep som mulig. Ord som 'fokusperson' og 'veisøker' kan gi 

assosiasjoner til en bestemt læringsteoretisk retning. Da jeg har valgt to 

motsetningsfylte læringsteorier som utgangspunkt i denne oppgaven, ønsker jeg et 

begrep som ikke er knyttet til en bestemt tradisjon. Slik oppfatter jeg begrepet 

’klient’. 

Videre ble det nødvendig å gjøre noen avgrensninger av oppgavens studie til å 

fokusere på retninger av coaching som berører arbeidslivssituasjoner. 

Coachingtilnærminger som omhandler menneskers privatliv er derfor ikke gjenstand 

for drøftelse i denne oppgaven.

Oppgavens struktur og oppbygging

Oppgaven er delt inn i tre hoveddeler som alle har en teoretisk tilnærming til 

problemstillingen. Oppgavens oppbygging og struktur i disse tre delene kan 

illustreres ved hjelp av  følgende modell:

Figur 1: Oppgavens oppbygging og struktur
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Oppgavens deler slik det er fremstilt i denne modellen blir belyst innenfor en 

pedagogisk forståelsesramme. 

I den første delen vil jeg drøfte coachingbegrepet med utgangspunkt i utvalgt 

coachinglitteratur. Min forutsetning er  at coaching anvendes som en læringsform 

eller et verktøy for å fremme læring. Jeg vil undersøke coachingbegrepet og forhold 

ved coaching som er relevant for å svare på oppgavens underproblemstilling "hva er

coaching"? Denne drøftingen og avklaring av coachingbegrepet vil bli ført videre til 

oppgavens andre del. 

Selve læringsbegrepet er hovedtema i kapittel 2.  Jeg vil sette coaching inn i en 

læringsteoretisk kontekst, og anvende læringsteori som en hjelp til å svare på 

problemstillingen. I pedagogisk teori finnes det mange ulike tilnærminger til læring  

som kan være aktuelle for å belyse læring gjennom coaching, men jeg har avgrenset 

dette til to teorier som jeg har funnet relevante.  Jeg har valgt behavioristisk 

læringsteori og humanistisk læringsteori for å belyse problemstillingen, og  i kapittel 

2 blir drøftingen avgrenset til disse. Jeg vil innlede kapittelet med å se på 

læringsbegrepet generelt, og deretter redegjøre for de betraktninger som ligger til

grunn for valg av disse ved hjelp av Bjørgens læringshierarki (Bjørgen, 1992).  

Videre vil jeg ta for meg sentrale perspektiver i læringsteoriene, da dette danner 

utgangspunkt for den videre drøfting av problemstillingen. Denne delen avsluttes 

med en vurdering av læringsbegrepet i coaching.

For å konkretisere oppgavens problemstilling nærmere har jeg i oppgavens tredje del 

valgt å trekke frem tre læringsdimensjoner som kan bidra til å skape en forståelse av 

hvordan læring kan skje. Behavioristisk og humanistisk læringsteori er bakgrunn for 

drøftingen  av disse. Læringsdimensjonene som undersøkes i denne delen er 

motivasjon, kommunikasjon og relasjon, og disse er vesentlige i denne oppgavens 

forståelse av coachingbegrepet. Jeg mener også at dette er sentrale forhold i 

læringsbegrepet. Ved hjelp av disse tre dimensjonene og læringsteori vil jeg 
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undersøke coachinglitteraturen for å finne indikatorer på hvordan læring gjennom 

coaching kan skje. 

Helt til slutt vil jeg foreta en oppsummering i henhold til oppgavens problemstilling, 

og jeg vil  presentere noen avsluttende refleksjoner i tilknytning til dette.   
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1.0 Om coaching

I dette kapittelet vil jeg drøfte coachingens "hva, hvordan og hvorfor". Hva er 

coaching? Hvordan foregår coaching? Hvorfor coaching?  For å se nærmere på 

hvordan læring skjer i coaching er det nødvendig å belyse selve begrepet coaching. 

Jeg vil først se nærmere på definisjonene som finnes i faglitteraturen for coaching. 

Her kan vi se at det forekommer mange ulike definisjoner av begrepet, og vi finner 

ulike beskrivelser av metoder og intensjoner. Gjerde (2003) går så langt som å hevde 

at det hersker full forvirring om hva coaching er. Slik jeg ser er det derfor nødvendig 

med en drøfting av begrepet coaching for å skape et meningsinnhold for hva som 

skal belyses i forhold til problemstillingen i denne fremstillingen. I sammenheng 

med en avklaring av selve begrepet er det i tillegg flere forhold i tilknytning til 

coaching som det kan være viktig å se nærmere på, noe jeg vil gjøre i dette kapittelet. 

Historisk tilbakeblikk

Jeg vil starte med et historisk tilbakeblikk for å illustrere utviklingen av 

coachingbegrepet. Coaching som begrep har en annen mening i dag enn for noen år 

tilbake. I over 30 år har teorier og begreper blitt utviklet og forandret. (Skagen, 2004: 

kap. 7). Coaching i den form som blir drøftet i denne oppgaven er et relativt nytt 

fagområde. Selve ordet ’coach’ har sin opprinnelse helt tilbake til 1500-tallet. Ordet  

’coach’ betyr opprinnelig en postvogn eller karet. Det var noen som styrte denne 

vognen og som dermed fraktet mennesker dit de ville.  Vi kan da betrakte ordet  

’coaching’ som en "metafor på noe(n) som frakter mennesker til et ønsket sted" 

(Gjerde, 2003:10).

Begrepet ’coaching’ slik det blir forstått i dag ble først brukt innen idrett. Idretten har 

klare mål og visjoner både hos trenere og utøvere, og en coach skal hjelpe 

idrettsutøveren til å prestere bedre innen sin sportsgren og dermed nå sine mål. Tidlig 

coaching handlet om fysiske prestasjoner, men etter hvert ble fokuset mer og mer 

rettet mot de psykiske aspektene hos idrettsutøveren (Stelter, 2002). 
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En av de første idrettscoacher som ble oppmerksom på dette var Timothy Gallwey. 

Hans navn dukker stadig opp i coachinglitteraturen som forløperen til coaching i 

arbeidslivet. Berg forteller at Gallwey opprinnelig var tenniscoach, og den første til å 

se en overføringsverdi med å benytte prinsipper og metoder fra idrettscoaching til 

coaching i arbeidslivet (Berg, 2002). 

Jeg vil gi en beskrivelse av Gallweys tanker for å illustrere utviklingen i hans 

læringsbegrep, og gi en forståelse av hvorfor prinsippene i hans modell kunne 

overføres til andre arenaer utenfor idretten.   Gallwey gjør et skille mellom "det ytre 

og det indre spillet".  Det ytre spillet kan beskrives som den tradisjonelle, 

instruksjonsbaserte modellen som ble anvendt for å forbedre idrettsutøverens 

prestasjoner.  Gallwey mente at den tradisjonelle instruksjonsmodellen ikke lot seg 

automatisk overføre til tennisspillet, og ble opptatt av tennisspillerens indre, mentale 

prosesser. Det indre spillet handler en naturlig læreprosess som utvikler indre, 

mentale ferdigheter. Det måtte skje en indre, psykologisk prosess der informasjon 

måtte omformeres til ferdigheter, og Gallwey hevdet at beherskelse av det indre 

mentale spillet var en viktig faktor for å gjøre det bra på tennisbanen. Dette indre 

tennisspillet brukes til å forbedre det ytre spillet (Gallwey, 1986).

Modellen beskriver to innlæringsstrategier som arbeider med to forskjellige sider i 

oss. Disse kalles jeg’er for å synliggjøre hva som foregår hos den som lærer. Vårt 1. 

jeg har en forestilling om hvordan tingene bør være, og kritisk evaluerer 

handlingene.  Vårt 2. jeg bygger derimot på oppmerksomhet og åpenhet ovenfor 

omverdenen. 2. Jeg’et lar erfaringen lede, og lærer verden å kjenne gjennom sine 

erfaringer (Gallwey, 1986:18-19). Det som foregår mellom disse to strategiene er det 

indre spillet. Det er de konkrete, opplevde erfaringene som er utgangspunktet for 

læringen, og coachens oppgave blir å støtte og hjelpe til med å utvikle ferdighetene 

hos klienten (Gallwey, 1986).

Gallwey er opptatt av at de gode resultatene hos utøveren er knyttet til den mentale 

prosessen, herav begrepet ”the inner game”. Når utøveren beherske det mentale øker 
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mulighetene til optimale prestasjoner på sportsarenaen. Å ”beherske det mentale” 

innebærer å identifisere mentale hindringer, og endre tenkemåte. En coach kan da 

hjelpe utøveren til å fjerne disse hindringene, slik at vedkommende har mulighet til å 

nå sine mål (Berg, 2002:62).

Det essensielle for coachingen er spørsmålet om hvordan man kan støtte en 

idrettsutøver til å få sitt 2. jeg til å bli den dominerende del i situasjonen. Det er dette 

perspektivet som skiller coachen fra en tradisjonell idrettstrener som vektlegger 

instruksjonsinnlæring (Gallwey, 1986).  Gallwey benyttet en kombinasjon av ulike 

metoder som observasjon, etterligning, demonstrasjon og samtale. Som en 

oppsummering her kan vi si at Gallwey sitt fokus er idrettsutøverens  indre mentale 

prosesser eller ”tenkemåte”, og gjennom å endre tenkemåte vil man også endre og 

forbedre sine ferdigheter og prestasjoner på idrettsbanen. Å beherske det indre, 

mentale spillet er vesentlig for å få til gode prestasjoner. (Berg, 2002).  .

Disse ideene og prinsippene som er hentet fra idrettscoaching har senere blitt 

videreført og tilpasset områder utenfor idretten, samtidig som en del av begrepene 

har blitt beholdt (Berg, 2002). 

1.1. Coachingdefinisjoner

I min litteraturgjennomgang fant jeg flere definisjoner av coaching, og jeg vil i 

avsnittet vise til noen av disse som kan gi et inntrykk av hvordan ulike forfattere 

oppfatter coachingbegrepet.  I innledningen viste jeg til hvilken coachinglitteratur 

som danner utgangspunkt for denne fremstillingen, og jeg vil først og fremst vise til 

definisjonene som er omtalt her. 

I sin bok om coaching konsentrerer Morten Emil Berg fra BI seg hovedsaklig om 

ledercoaching og sier at coaching er en samtaleform som bidrar til å hjelpe ledere, 

team og organisasjoner til å lykkes. En nærmere presisering av hans coachingbegrep 

finner vi i følgende definisjon.:  ”Coaching er å hjelpe andre til å lykkes. Litt mer 
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presist innebærer coaching å hjelpe aktører gjennom samtale å hjelpe seg selv til å nå 

sine mål. Coaching er en læremetode der coachen hjelper 'klienten' til å utvikle sitt 

talent ” (Berg, 2002:12) . Coaching innebærer en trinnvis læreprosess som tar 

utgangspunkt i individet, sier Berg (Berg, 2002). 

Susan Gjerdes oppfatning av coachingbegrepet kommer til uttrykk i følgende 

definisjon: "en kommunikasjonsform som fremmer handling og læring – på personlig 

og faglig plan – gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Coaching setter 

fokus på nåtid og framtid, er løsnings- og mulighetsorientert og har som idégrunnlag 

at enkeltmennesket selv har svarene, men kan trenge hjelp til å aktivisere dem i form 

av eget begrepsapparat og handlemåter” (Gjerde, 2003:6). En coach er dermed en 

samtalepartner som skal bevisstgjøre klienten på egne verdier og mål, gi inspirasjon, 

støtte, og utfordre klienten til å nå sine mål. Gjerde beskriver coaching som en 

bestemt metode for å frigjøre menneskers potensial og tar utgangspunkt i en 

coachingform som kalles Co-active coaching.  Grunntanken bak denne formen for 

coaching er at mennesker blir sett på naturlig kreative, ressursfulle og hele, og den 

bygger på prinsippet om at coach og klient er aktive samarbeidspartnere, såkalt 

gjensidig coaching (Gjerde, 2003).

Angeltveit, Evjen og Haugen har en definisjon som i stor grad er lik Gjerdes 

forståelse av coaching. Gjerdes bok om coaching er skrevet med tanke på å favne 

både faglig og personlig utvikling, mens Angeltveit avgrenser coaching som en del 

av det daglige lederarbeidet. De definerer coaching som "coaching er en 

ledelsesstrategi og arbeidsform som har som siktemål å fremme læring, utvikling og 

vekst gjennom kontakt og dialog". (Angeltveit m.fl., 2006:34). 

Stelter mener at coaching er et uttrykk for en bestemt relasjon, og denne relasjonen 

vises i følgende definisjon: "Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor det drejer 

seg om at udvikle fokuspersonens/fokusgruppens faglige og personlige potentiale og 

selvreguleringsevner. Coaching skal forstås som deltagelse i 

fokuspersonens/fokusgruppens udviklings- og læringsprocess” (Stelter, 2002:14)
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Fournies har en oppfatning av coaching som er svært ulik de ovenstående 

definisjonene. Der hvor ledelse blir oppfattet som en humanistisk og optimistisk 

tilnærming,  sier Fournies helt klart at ledelse handler om manipulasjon (Fournies, 

2000:222). Dette bærer hans forståelse av coaching preg av. Hans beskriver hvordan 

ledere kan forbedre de ansattes atferd gjennom " a specific, face-to-face interventions 

called coaching" (Fournies, 2000:xii). Fournies' forståelse av coaching er interessant 

i denne oppgaven fordi han har en behavioristisk tilnærming hvor syn på læring, 

læringsmål og menneskesyn i stor grad skiller seg fra den øvrige 

coachinglitteraturen.  

1.2.  Coachingretninger

Utenfor idrettens arena kan vi grovt sett dele inn coachingfeltet i to områder;  

personlig coaching og faglig coaching. Det finnes for eksempel coachingtyper som 

involverer seg mer på klientens personlige plan, såkalt livscoaching (Berg, 2002:76)

Som det finnes mange definisjoner av coaching, kan vi også se at det finnes mange 

retninger i coaching som har ulike betegnelser. Gjerde bygger sin forståelse av 

coaching på det som kalles co-active coaching, som nevnt under avsnitt 1.1. Hun 

nevner i tillegg andre retninger som transformasjonscoaching, prosesscoaching og 

ekspertcoaching (Gjerde, 2003:5). Berg skiller mellom fem typer av coaching; faglig 

coaching, ferdighetscoaching, personlig coaching, resultatcoaching og 

utviklingscoaching (Berg, 2002:65).  

Coaching kan også foregå i mange forskjellige former, ikke bare i den tradisjonelle 

en-til-en relasjonen.  Coaching kan  foregå i grupper, hvor flere personer deltar i 

coachingprosessen. Det benyttes også det som kalles teamcoaching, hvor flere 

ansatte som utgjør en bestemt arbeidsgruppe eller tilhørighet deltar i samme 

coachingprosess. Selvcoaching er en annen coachingform hvor klienten uten ekstern 
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støtte benytter coaching som en hjelp til utvikling og læring (Stelter, 2002:36). I 

tillegg til en slik direkte kontakt kan coaching også utføres over telefon og ved hjelp 

av e-post, det sistnevnte kalles også cybercoaching. (Stelter, 2002:107).  

En annen forskjell finner vi gjerne i den sammenhengen coachingen foregår i. Berg 

knytter coaching til en del av en leders arbeidsoppgaver. Lederen skal gjennom 

coaching  bidra til at medarbeiderne blir i stand til å lede seg selv og oppnå resultater. 

Berg oppfatter dermed coaching som en leders oppgave for å få medarbeidere til å 

lykkes gjennom samtale. Coaching oppfattes også som en skrittvis læreprosess på 

individets premisser, der individ og coach inngår et nært partnerskap. Alt dette er 

lederens oppgave som coach, oppsummerer Berg (Berg, 2002) 

Angeltveit, Evjen og Haugen forstår også coaching som en del av en leders oppgave, 

som det fremgår i deres definisjon på coaching.  Coaching omhandler en måte å 

utøve lederskap på.  De sier at coaching også kan brukes på andre måter, og viser til 

intern coaching på arbeidsplassen hvor coaching kan foregå mellom kollegaer, eller 

andre former hvor man bruker ekstern coach. (Angeltveit, m.fl., 2006:35)

Som en oppsummering ser vi at det finnes flere typer av coaching som kan foregå i 

mange ulike former, Begrepet kan derfor oppfattes som en samlebetegnelse. Det er 

gjerne coachingens hensikt, innhold og sammenheng som skiller betegnelsene.  

Gjerde hevder at definisjoner og begreper gjerne bestemmes av hvilket formål som 

ligger til grunn for coaching, og vi må derfor se på hva som er formålet eller 

intensjonen med coachingen.  Her kan vi skille mellom faglig eller personlig 

utvikling som igjen styrer målsettingen med coachingen (Gjerde, 2003:14).

1.3. Coachingens grenseområder

Vi har nå sett på forskjellige coachingdefinisjoner, og ser også at det finnes mange 

typer av coaching og at dette kan foregår i ulike former. Er coaching et selvstendig 



21

fagområde eller en tilnærming som blir anvendt under andre fagområder? Et 

fellestrekk ved definisjonene er at de forsøker å presentere og identifisere coaching 

som et eget fagområde. Men gjennomgangen av definisjonene viser at de er

forholdsvis vide og kan brukes om mange metoder og fremgangsmåter som har med 

utvikling av mennesker å gjøre. Stelter hevder at begrepet ’coaching’ også blir brukt 

om andre mulige aktiviteter som på en eller annen måte har en psykologisk 

tilnærming. Han kaller dette "coachinglignende konsepter" (Stelter, 2002:28).  Hva 

er skillet mellom coaching og andre lignende tilnærminger?

Det kan være interessant å gjøre en sammenligning med andre tradisjoner for nettopp 

å se om det er mulig gjennom dette å få frem det særegne med coaching som egen 

læringsform.  I coachinglitteraturen forsøker flere forfattere (Berg, 2002, 

Gjerde,2003) å  påpeke hva coaching ikke er gjennom å sammenligne med andre 

tradisjoner.  Jeg vil derfor se nærmere på aktuelle fagområder som veiledning og 

terapi og sammenligne disse med coaching. 

Coaching og veiledning:

Et fagområde som det er nærliggende å sammenligne coaching med er veiledning. 

Coaching og veiledning brukes ofte innenfor de samme områder i arbeidslivet,  og 

det finnes mange fellestrekk. Skagen definerer veiledning som "en dialogisk 

virksomhet som foregår i en sosial, kulturell og historisk sammenheng" (Skagen, 

2004:19). Dette er en vid definisjon som like gjerne kunne vært brukt om coaching. 

Som i coaching eksisterer det innen veiledningsfeltet mange forskjellige modeller, 

som beskrevet i Skagens bok "I veiledningens landskap" (Skagen, 2004). 

I litteraturgjennomgangen fant jeg at begrepene veiledning og coaching brukes om 

hverandre. Skagen forstår coaching som en form for en veiledningsmodell blant flere 

andre modeller.  Han mener at coaching brukes i samme betydning som veiledning, 

og at coaching dermed kan betraktes som en ny trend innenfor veiledningsfeltet. 

Skagen oppfatter dermed coaching som betegnelse for en form for veiledning. Det 

finnes ulike typer av coaching, hvor det er selve formålet som utgjør forskjellen 



22

mellom disse. Hvilke metoder som anvendes, avhenger igjen av formålet med 

coachingen (Skagen, 2004:kap.7).

Denne oppfatningen deles ikke av Gjerde. Hun understreker at coaching er 

forskjellig fra veiledning, og i sin bok argumenter hun for coaching som et eget, 

selvstendig fagområde. Gjerde ser allikevel likhetstrekk med andre 

veiledningstradisjoner, og trekker noen sammenligninger.  Blant de eksisterende 

veiledningstradisjoner mener Gjerde at handlings- og refleksjonsmodellen som 

Handal og Lauvås har utviklet er den formen som er nærmest coaching (Gjerde, 

2003).  Skagen sier at handling- og refleksjonsmodellen tar sitt utgangspunkt i at 

veiledning dreier seg om ”hjelp til rikholdig refleksjon omkring egen handling og 

grunnlaget for den” (Skagen, 2004:34). Denne sammenligningen begrunnes av 

Gjerde med at både coaching og handling- og refleksjonsmodellen skal bidra til at 

klienten finner frem til sin optimale yrkesutøvelse, og at dette gjøres gjennom 

bevisstgjøring og refleksjon (Gjerde, 2003). 

Til tross for denne likheten oppfatter Gjerde disse to modellene som atskilte 

fagområder. En av hennes begrunnelser er at følelser brukes som en viktig 

informasjonskilde i coaching, men ikke i veiledning (Gjerde, 2003:44). Men her har 

Gjerde sett bort fra at følelser faktisk er en viktig informasjonskilde i former for 

veiledning.  Vi finner dette blant annet som et viktig element i gestaltveiledning. Når 

følelser blir gjenstand for refleksjon i veiledning, åpner man opp for at bevisstgjøring 

kan skje (Tveiten, 2002).

Oppsummert vil jeg si at det kan synes vanskelig å skille begrepene veiledning og 

coaching fra hverandre da tilnærmingene har flere likhetstrekk og overlapper 

hverandre på flere måter. Den foregående drøfting av Skagen og Gjerde og deres syn 

på forholdet mellom coaching og veiledning viser at de har en ulik oppfatning. Av 

Skagen blir coaching oppfattet som en veiledningsmodell (Skagen, 2004) mens 

Gjerde forstår coaching som en selvstendig tilnærming sammenlignet med veiledning  
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(Gjerde, 2003). På bakgrunn av dette kan  det være vanskelig å konkludere med at 

coaching kan betraktes som et eget fagområde sammenlignet med veiledning. 

Coaching og terapi:

Det finnes coachingformer som betegnes som livscoaching. Det er derfor 

nærliggende å sammenligne coaching og terapi. I en artikkel i "Tidsskrift for norsk 

psykologforening" retter Wulfsberg kritikk mot coachingfeltet og en manglende 

avgrensning mot psykoterapi  (Wulfsberg, 2005).  For å se nærmere på denne 

påstanden vil jeg ta utgangspunkt i definisjonen for psykoterapi utformet av Norsk 

Forbund for Psykoterapi (2006). Dette forbundet representerer ulike terapiretninger i 

Norge: "Med begrepet psykoterapi mener vi: ”behandling fortrinnsvis av psykiske og 

psykosomatiske forstyrrelser med psykologisk metode”. Dette omfatter ”behandling 

utført av psykolog” som nevnt i Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) avsnitt 7.2.2.5. Det er 

grunn til å understreke at psykoterapi ofte strekker seg over lang tid. Ti til tyve 

behandlingstimer vil i et flertall av tilfelle være utilstrekkelig"

Her oppfattes terapeutisk virksomhet som en behandling av mennesker hvor fokus er 

rettet mot psykiske og psykosomatiske lidelser. Stelter har tatt utgangspunkt den 

tilsvarende definisjonen hos Dansk Psykologforening og sier at de grunnleggende 

metodene kan være de samme innen terapi og coaching, men perspektivene her er 

forskjellige.  Innen terapi fokuseres det på en lindring av psykiske lidelser, mens i 

coaching arbeider man med utvikling og læring innen avgrensede oppgaver og 

målsettinger (Stelter, 2002:31). 

Er disse skillelinjene tydelige? Gjerde refererer til en undersøkelse som ble foretatt i 

2001 av Hart, Blattner og Leipsic som gjennomførte et studie av 30 coacher. De så 

på hvordan coachene oppfattet forskjeller mellom coaching og terapi.  Forskerne fant 

flere tydelige forskjeller, hva coachen fokuserte på, relasjonen mellom coach og 

klient og tidsbruk og aktivitetsnivå. Forskerne fant  at coaching og terapi overlappet 

hverandre på enkelte områder som spørsmålsstillinger samt temaer som er i 

grenseland  i forhold til psykiske lidelser (Gjerde, 2003:35-36).
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Sett ut i fra et teoretisk perspektiv kan disse skillelinjene mellom coaching og terapi 

sies å være definert relativ tydelige. Men hvordan fungerer dette i praksis? Forskerne 

i undersøkelsen fant også at en coach som ikke var utdannet terapeut lett kan overse 

tegn på psykiske problemer hos klienten  (Gjerde, 2003:35-36).

Wulfsberg skriver videre i sin artikkel at en manglende innsikt og forståelse hos 

coachen på dette feltet kan få store konsekvenser for klienten (Wulfsberg, 2005). Et 

problem kan være at ’coach’ ikke er noen beskyttet tittel. Hvem som helst som 

ønsker det, kan praktisere som coach. Det stilles ingen formelle krav til 

forkunnskaper eller erfaring i arbeid med mennesker.  International Coach Federation 

(IFC) er en verdensomspennende sammenslutning for coacher og har som mål å 

kvalitetssikre fagfeltet. De har satt visse standarder og retningslinjer for utøvelse av 

coaching for kvalitetssikring av coaching (International Coach Federation, 2007). 

Men de fleste coacher som praktiserer i Norge har ikke denne sertifiseringen. Den 

tidligere refererte artikkelen i Aftenposten fokuserer på dette. Det er mellom 25-30 

skoler og kurssteder som tilbyr en eller annen form for utdanning innen coaching, og 

en analyse av disse norske skolene viste at det er kun tre som er sertifisert av IFC. Av 

IFC’s 380 norske medlemmer er det kun 50 som har en sertifisering. Disse er 

utdannet ved IFC-sertifiserte skoler (Aftenposten, 2006). 

Det finnes altså en mulighet for at coaching beveger seg inn i terapiens fagområde. 

Undersøkelsen til Hart, Blattner og Leipsic (som referert i Gjerde, 2003) kan tyde på 

at dette avhenger av coachens kompetanse og erfaring. Og det er også mulig at man 

både i coaching og i terapi arbeider med temaer som handler om utfordringer og 

problemer i klientens liv (Whitworth, 1998). Ut fra dette vil jeg si at skillelinjene 

mellom coaching og terapi avhenger av den enkeltes coach sin evne og bevissthet om 

å holde disse fagområdene atskilt, og ikke bevege seg innen terapeutens 

arbeidsområde.  I tillegg vil jeg peke på betydningen av  coachutdanningens kvalitet 

og innhold, og i hvor stor grad denne evner å utvikle deltakernes kompetanse på dette 

området. Et viktig tema er hvordan coachen er seg bevisst skillet mellom sitt 

fagområde og områder hvor det kreves mer psykologfaglig kompetanse,.  
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Jeg har nå drøftet coaching i forhold til de nærliggende fagområdene veiledning og  

rådgivning. Denne sammenligningen viser at det både klare likhetstrekk mellom 

coaching og andre tradisjoner, men også ulikheter. 

1.4. Metoder i coaching

Etter denne gjennomgangen av coachingbegrepets hva er det naturlig å stille 

spørsmålet hvordan coaching skjer.   Da tenker jeg spesielt på metoder og 

læringsaktiviteter som en coach benytter seg av under en coachingprosess. 

Tradisjonelt sett var metodene i coaching knyttet til idrettsprestasjoner. Gallwey var 

opptatt av det han kalte den ’naturlige læringsmåten’, som beskrevet i innledningen 

til dette kapittelet. Metodene som ble benyttet i denne klassiske coachingen var alle 

forbundet med den ’naturlige læringsmåten’. Dette handler om å utvikle gode 

ferdigheter hos idrettsutøveren (Gallwey, 1986). 

I tillegg til idretten har metodene som benyttes i coaching innen arbeidslivet har sitt 

utspring fra forskjellige fagområder.  Gjerde forklarer at mange av de virkemidlene 

og metodene som en coach benytter seg av i dag er hentet fra pedagogikken, men 

også fra terapi, kommunikasjonsteori, veiledning, idrettspsykologi m.m. (Gjerde, 

2003). 

Coachinglitteraturen som presenterer ulike sett med metoder og virkemidler 

(Angeltveit m.fl, 2006., Gjerde, 2003).  Det ser ut til at coachingens "innramming" er 

samtalen. Både Berg og Stelter beskriver coaching som en samtaleform (Berg 2002,  

Stelter 2002). Stelter mener at coachen skal være en god samtalepartner, som stiller 

de nødvendige spørsmål og kommer med forslag og ideer ved behov. For å kunne 

utføre coaching på en kvalifisert måte er det viktig at coachen kan beherske ulike 

spørreteknikker.  Coachens spørre- og samtaleteknikk er avgjørende for klientens 

læreprosess. Coaching er altså et samtaleverktøy som kan brukes i stort sett i alle 
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sammenhenger, og formen skal hovedsakelig være basert på å stille spørsmål til 

klienten (Stelter, 2002). 

Berg sier at det er en stor variasjon av fremgangsmåter innenfor coaching.  Han 

mener at dette er situasjonsavhengig hvordan disse benyttes, og det innebærer at valg 

av læringsaktiviteter må tilpasses de utfordringer som coach og klient står ovenfor 

(Berg, 2002).  Læringsaktiviteter kan sees i sammenheng med de øvrige forhold i 

læreprosessen, eller som isolert.  Angeltveit, Evjen og Haugen trekker frem den 

didaktiske relasjonsmodellen som nyttig i planlegging og gjennomføring av en 

coachingprosess, og viser til at coachingens arbeidsmåter sees i sammenheng med de 

øvrige faktorene i coachingprosessen (mål, rammefaktorer, innhold, vurdering og 

klienten(es) forutsetninger). I lys av dette kan vi si at arbeidsmetodene i coaching har 

en viktig plass i den didaktiske relasjonsmodell;  "Dette er en svært sentral kategori i 

modellen fordi den avgjør hvordan selve prosessen kan gjennomføres", mener 

Angeltveit, Evjen og Haugen (Angeltveit, m.fl. 2006:73). 

I motsetning til den didaktiske relasjonsmodell finner vi en mer avgrenset mål-

middel tenkning hvor det legges vekt på endring av atferd. Arbeidsmetodene er 

knyttet opp mot mål for læringen. Metodene kan sees som isolert i forhold til de 

andre faktorene i coachingprosessen. Hiim og Hippe sier at ved en slik fokusering 

mangler man et helhetsperspektiv på læreprosessen og metodene kan lett bli et mål i 

seg selv (Hiim og Hippe 1998:203)

Metoder i coaching kan altså sees isolert, eller i samspill med læringsprosessen for 

øvrig. Metodene kan også sies å ha ulike formål avhengig av coachingens formål 

Felles for coachingmetodene som Angeltveit, Evjen og Haugen beskriver er at de 

skal bidra til refleksjon og dialog (Angeltveit m.fl., 2006). Fournies mener at 

metodene i coaching skal ha som formål å endre atferd (Fournies, 2000). 

Jeg mener at dette gjenspeiler forskjellen i coachens syn på læring.  Coachens valg 

av metoder i coachingen og hvordan disse anvendes bærer preg av hvilket syn på 
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læring som ligger til grunn.  noe som jeg vil belyse i den videre drøftingen av 

oppgavens problemstilling. 

1.5. Hvorfor coaching?

Noe som kan gi en indikasjon på utbredelsen av coaching er å foreta et søk på ordet 

’coaching’ i nettsøkemotoren Google (Google). Dette ga 77 millioner treff pr. februar 

2007.  Dette er dog henvisninger til mange ulike varianter av coaching og ulike 

kontekster, men viser likevel til at coaching har stor utbredelse over hele verden. 

I denne fremstillingen har jeg valgt å se på coaching anvendt i arbeidslivet. Vi kan si 

at begrepet ’arbeidsliv’ er en beskrivelse av alt produktivt og lønnet arbeid i et 

samfunn.  I coachinglitteraturen finner vi ofte begrepet ’næringsliv’. Min egen 

forståelse av dette begrepet er en beskrivelse av virksomhet i privat sektor,  mens 

begrepet ’arbeidsliv’ inkluderer både arbeid i offentlig og privat virksomhet. Når det 

gjelder coaching som beskrevet i litteraturen ser jeg det like anvendbart både i privat 

og offentlig sektor. Derfor berører denne fremstillingen problemstillinger og 

eksempler fra arbeidslivsfeltet, og arbeidslivet blir dermed ”bakteppet” for den 

senere drøftingen av coaching i et læringsteoretisk perspektiv.  

Hva er det som gjør coaching så aktuelt i dag ? Coachingens utbredelse kan ha 

sammenheng med den tiden vi lever i nå , dette kan omtales som "tidsånden".  Det 

store fokuset på coaching kan fortelle oss noe om arbeidslivets utfordringer. 

Arbeidslivet er krevende, og stiller store krav til den enkelte arbeidstaker og til 

organisasjonen.  Andy Hargreaves  peker på vår postmoderne tids utfordringer.  Den 

postmoderne verden er hurtig, komprimert, kompleks og usikker.  Dette har bidratt til 

et endret arbeidsliv som krever nye egenskaper og ferdigheter hos ansatte, og hos 

dem som skal utdanne disse. Arbeidslivet har behov for ansatte som har 

tilpasningsevne, evne til fleksibilitet og gode samarbeidsevner (Hargreaves, 1996).  

Saksvik og Nytrø beskriver disse nye utviklingstendensene innen arbeidslivet. Den 
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postmoderne organisasjonen viser andre trekk i forhold til teknologi, arbeidsdeling 

og ledelse enn den tradisjonelle organisasjon, og dette stiller igjen andre krav til de 

ansatte. Det kan være en utfordring for ansatte å følge med i det moderne arbeidslivet 

(Saksvik og Nytrø, 2003) 

Stelter deler disse oppfatningene. Han hevder at vi lever i et samfunn som ikke har et 

felles sett med verdier, normer og holdninger. Det eksisterer ikke noe entydig svar i 

forhold til hvordan vi skal ta beslutninger eller hvordan vi skal handle i arbeidslivet. 

Det finnes sjelden eller aldri ferdige løsninger, og vi må forhandle oss frem i stedet.  

Vi kan aldri være sikre på om den løsningen vi har valgt var den mest 

hensiktsmessige. Arbeidslivet er preget av behov for endringer, effektivitet og 

generelt stress (Stelter, 2002).  Jeg vil si at denne "tidsånden” kan bidra til å forklare 

noe av coachingens utbredelse. Vår komplekse tid fremmer behov om læring på jobb 

og utvikling for både individet og organisasjonen som helhet. Pedagogiske 

tilnærminger som er tilpasset vår tids krav til ansatte og organisasjonen blir gjerne 

ønsket velkommen.  Coaching kan bidra til å sette den ansatte i sentrum for 

oppmerksomheten. Gjerdes beskrivelse av coaching som et ”kraftfullt verktøy” 

(Gjerde, 2003:6) er muligens noe som har en appell i dette.  

Jeg mener det er i disse perspektivene at coaching i arbeidslivet må forstås. Å 

fremme læring i organisasjonen blir et viktig fokus i en tid hvor tilpasning til 

skiftende eksterne og interne forhold er en del av hverdagen. Kunnskap blir fort 

foreldet og må fornyes. Kompetanse er et resultat av læring,  og "kompetanse handler 

om å være i stand til, både på individ- og organisasjons nivå, det vil si å besitte 

nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre aktuelle 

oppgaver og å nå definerte mål" (Lai, 1997:11). Lai sier videre at 

"kompetanseutvikling dreier seg om tiltak for å oppnå eller forsterke læring i 

organisasjonen" (Lai, 1997:139). Lai beskriver ulike læringsmetoder for 

kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Lai nevner ikke coaching, men beskriver 

veiledning som en sentral læringsmetode. Hun ser relasjonen mellom veileder og 

mottaker av stor betydning for læring (Lai, 1997). Slik jeg ser det har denne 
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beskrivelsen visse likhetstrekk med coaching.  Coaching kan også være en 

tilnærming som kan anvendes til å utvikle eller videreutvikle kompetansen til den 

enkelte ansatte i en organisasjon. 

Et annet viktig aspekt å trekke frem i forbindelse med coaching er målgruppens 

forutsetninger. Coaching har ikke blitt utviklet innen det pedagogiske fagfeltet. 

Coaching er et nytt fagfelt, og terminologien kan i mange sammenhenger bære preg 

av at konteksten er arbeids- og næringsliv. Store deler av faglitteraturen som danner 

grunnlaget i den videre drøftingen i denne oppgaven er hentet fra pedagogikken. Jeg 

forutsetter derfor at prinsippene og tanker fra undervisningsfeltet i stor grad kan 

overføres til coaching, men en presisering av målgruppen kan være nødvendig. 

Målgruppen for coaching i denne sammenhengen er ansatte, det vil si voksne 

mennesker som er preget av erfaringer fra utdanning og arbeidsliv, men også fra 

organisasjonsarbeid og annet.  En viktig oppgave med coaching kan som tidligere 

nevnt være videreutvikling av kompetanse, men den enkelte arbeidstaker bringer 

også med det en har av tidligere faglig og personlig kompetanse inn i et 

arbeidsforhold. Relasjonene hver enkelt ansatt har til sin arbeidsplass, sine 

arbeidsoppgaver, kollegaer, leder, arbeidsmiljø med videre har også innflytelse.  I 

denne forbindelse er det interessant å se nærmere på en modell som er utarbeidet av 

Prosser og Trigwell i 1999 som presentert i Raaheim & Raaheim (2000:117). Det er 

en modell som er utarbeidet for å forstå studenters læring, og den skiller mellom tre 

nivåer; forhistorie, prosess og produkt. Modellen illustrerer kompleksiteten og 

variabler som påvirker studentens læringsutbytte. Raaheim og Raaheim konkluderer 

med at modellen forteller oss at "de erfaringer vi har fra tidligere skolegang  og 

utdanning når det gjelder måten kunnskap har vært formidlet, og hva som har vært 

formidlet, vil sammen med vår opplevelse av situasjonen her og nå og de 

rammebetingelser som gjelder, bestemme hva vi nå bør kunne" (i Raaheim og 

Raaheim, 2000:117).
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Som en oppsummering her mener jeg at dette kan forstås som mulige aspekter som 

virker inn på coaching i en arbeidslivsammenheng.

1.6. Effekten av coaching

Coachingdefinisjonene som vist i det foregående kan sies å være normative 

oppfatninger og beskrivelser, det vil si hva coaching er og hvordan det bør foregå. På 

spørsmål om hvordan coaching faktisk utføres og hvilken effekt det har kan 

forskning på coaching gi viktige bidrag.  

Det er gjort relativt lite forskning på coaching (Gjerde, 2003:65). Jeg vil tro at dette 

kan skyldes at coaching i arbeidslivet er et forholdsvis nytt fagområde, og 

representerer dermed et nytt felt innen forskningen.  I forskningsmessig sammenheng 

kan man stå ovenfor flere utfordringer. Jeg skal ikke gå inn på alle metodiske 

utfordringer her, men peke på et aspekt som preger coaching som fagområde, og som 

kan gi implikasjoner for forskningsprosessen. Det er grunn til å anta at de mange 

ulike oppfatninger og definisjoner av coaching kan være en utfordring i forhold til å 

undersøke effekten av coaching.  Hva skal man forske på? Kleven drøfter 

problemene med begrepsoperasjonalisering (Kleven i Lund, 2002). Coaching må 

avklares som begrep gjennom teoretisk avgrensning, og begrepsvaliditeten sier noe 

om hvorvidt det operasjonaliserte begrepet samsvarer med det teoretiske begrepet 

man ønsker å studere. Begrepsoperasjonalisering er nødvendig da det vil være 

umulig å gjennomføre en undersøkelse uten dette. Innenfor pedagogisk forskning er 

de aller fleste begrepene av en slik art at de vanskelig lar seg operasjonalisere 

(Kleven i Lund, 2002). Jeg viser til coachingdefinisjonene som beskrevet under 

avsnitt 1.1. inneholder flere abstrakte begreper som kan være vanskelig å måle.

Kleven peker på nødvendigheten av å bruke observerbare indikatorer for måling 

(Kleven i Lund: 2002). Hvilke observerbare indikatorer skal benyttes for å måle 

effekten av coaching? En eksempel på en indikator som benyttes for å måle denne 
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effekten er lønnsomhet. Wiese skriver i en artikkel på internett at analyseverktøyet 

"ROI (Return On Investment) beregninger" er en metode som kan benyttes for 

måling av coachingens effekt (Wiese, 2005).  Omtalen her går særlig i retning av 

nytteverdien og lønnsomheten ved bruk av ekstern coach. Wiese viser til at resultater 

fra ROI-beregninger tyder på at mange har tro på effekten av coaching. Allikevel er 

det store variasjoner i fra ulike resultater, noe som Wiese mener kan skyldes 

coaching er et vanskelig fagområde å undersøke. Det er store blant annet store 

variasjoner i coachingformer, metoder og blant organisasjoner som bruker coaching. 

Det er dermed vanskelig å trekke inn alle faktiske forhold rundt coaching og 

resultater inn i disse målingene, sier Wiese (Wiese, 2005)

Et forskningsarbeid som ble viet oppmerksomhet innen coachingmiljøet er en 

undersøkelse foretatt av to mastergradsstudenter ved Universitetet for  miljø- og 

biovitenskap i samarbeid med CoachConnect. De undersøkte effektene av coaching 

på stress og utbrenthet hos 111 ansatte i 39 bedrifter over en tremåneders periode. 

Det ble målt på ulike ytre jobbfaktorer som tidligere forskning har vist påvirker 

stress, grad av utbrenthet, og stressnivå på to tidspunkt.  Respondentene fikk flere 

coachingsamtaler underveis  (Ali og Røine, 2005).

Resultatene fra denne undersøkelsen tydet på at personer som går igjennom en 

periode med coaching opplever mindre rollekonflikt på jobben, de opplever mindre 

arbeidspress, mer kontroll over arbeidsintensiteten, og økt sosial støtte fra kolleger 

og ledere (Ali og Røine, 2005)

Ali og Røyne fant resultatene interessante fordi de kan indikere at coaching gjør 

arbeidstakerne bedre i stand til å håndtere eksterne faktorer slik at de ikke oppleves 

som stressende. Det kan tyde på at coaching har en effekt slik begrepet er 

operasjonalisert. Studentene hevder at coaching påvirker stressnivået indirekte 

gjennom å endre individets psykologiske tilstand (Ali og Røyne,  2005:84-85).

De ansatte ble viet stor oppmerksomhet gjennom forskningsperioden. Det var en 

kostnad på kr 5000,- for deltakelse i undersøkelsen, og det var coacher som fant 
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respondentene i sitt nettverk (Ali og Røyne, 2005:44). Kan dette ha bidratt til bedre 

resultater? Jeg vil her vise til den såkalte Hawthorne-effekten, som referer seg til et 

forskningsarbeid i en bedrift hvor det viste seg at de ansatte var mer påvirket av det

faktum at de var gjenstand for en undersøkelse, enn av de variablene som forskerne 

opprinnelig ønsket å studere (Lewin, 1979).  Når ansatte får oppmerksomhet i sin 

arbeidssituasjon, kan dette føre til bedre resultater. Denne effekten kan føre til at det 

er vanskelig å avgjøre hva som er årsak og hva som er virkning. Spørsmålet er derfor 

om resultatene av denne undersøkelsen kan generaliseres.

Ved å drøfte disse to undersøkelsene har jeg pekt på noen utfordringer som forskning 

på coaching kan møte. En av mine intensjoner med å arbeide med oppgavens 

problemstilling er derfor å kunne bidra med eventuelle indikatorer på læring i lys av 

coaching som kan være nyttig i forskningssammenheng. Jeg tenker da spesielt på 

pedagogikkforskningen, som kan gi viktig bidrag for å undersøke læringseffekten av 

coaching

1.7. Hva er coaching ?

Så hva er coaching? Drøftingen av coachingens "hva, hvordan og hvorfor" i dette 

kapittelet tyder på at coaching ikke er et entydig begrep.  Det som blir presentert som 

spesielt for coaching kan ikke sies å være ukjent i andre nærliggende fagområder. 

Læringsaktivitetene finner vi igjen i andre tradisjoner, og på bakgrunn av dette kan vi 

ikke si at coaching representerer ikke noe fundamentalt nytt i forhold til bruk av 

virkemidler i læreprosessen.  Gjerde hevder at det som er nytt er hvordan disse 

ideene er satt sammen, og hvilke rammer som er satt rundt coachingen. Det er dette 

som gjør coaching til et eget fagområde (Gjerde, 2003).

Jeg støtter meg allikevel til Berg som sier det ikke finnes noen felles definisjon på 

coaching som alle er enige i (Berg, 2002). Gjennomgangen av coachingdefinisjonene 

under avsnitt 1.1. viser at det er en stor spennvidde i forståelsen av coaching, fra et 
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behavioristisk oppfatning av coaching til coachingdefinisjoner som har en mer 

humanistisk beskrivelse av coachingfeltet. 

I det videre arbeidet med denne fremstillingen ser jeg det derfor nødvendig å foreta 

en begrepsoperasjonalisering for coaching som skal danne grunnlaget for å belyse 

oppgavens problemstilling.  Nordic Coach Federation er en underavdeling av 

International Coach Federation, og fra deres nettsider har jeg hentet følgende 

definisjon på coaching:  

"Coaching er samtaler der målet er fremtidsrettet faglig og personlig 
utvikling for friske mennesker. En coach stiller spørsmål som klargjører 
hvilke mål som er riktige og hva som skal til for å nå disse målene. I 
tillegg handler det om å hjelpe andre til å utvikle seg videre, gjennom 
selv å sette mål og påta seg aktiviteter som bringer dem nærmere dette 
målet. En Coach er samtalepartneren som har den nødvendige struktur og 
de riktige spørsmål til å sørge for at målene nås" (Nordic Coach 
Federation)

Jeg trekker denne definisjonen frem som en oppsummering på dette kapittelet. Slik 

jeg ser denne definisjonen er det en vid beskrivelse som kan dekke flere former for 

coaching. En nærmere analyse av definisjonen indikerer flere forhold ved coaching. 

Slik jeg ser det gir den uttrykk for at det er tilstede en relasjon mellom coach og 

klient, det er en form for kommunikasjon og motivasjon ser ut til å være en 

forutsetning i denne forståelsen.  Jeg bruker også drøftingen i dette kapittelet som 

utgangspunkt for å gi et meningsinnhold til coachingbegrepet i det videre arbeidet i 

denne oppgaven. Jeg har derfor kommet frem til følgende begrepsforståelse av 

coaching :

Coaching er en tilnærming som anvendt i arbeidslivet bidrar til læring gjennom 

motivasjon, kommunikasjon og relasjon.

I denne oppgaven blir arbeidslivet å forstå som konteksten for drøfting av 

problemstillingen. 
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I neste kapittel vil jeg drøfte selve læringsbegrepet sett i lys av behavioristisk og 

humanistisk læringsteori.  Kommunikasjon, motivasjon og relasjon er i denne 

definisjonen å forstå som viktig i forhold til hvordan læring skjer, og jeg vil belyse 

disse dimensjonene i lys av behavioristisk og humanistisk læringsteori.
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2.0 Om læring

Denne oppgaven har som hovedtema å drøfte hvordan læring skjer gjennom 

coaching. Jeg er spesielt opptatt av å benytte utvalgte læringsteorier som kan 

anvendes og analyseres i en coachingsammenheng for å belyse min problemstilling.  

I forrige kapittel forsøkte jeg å gjøre rede ut av hva coaching er gjennom å se på 

ulike aspekter ved selve coachingbegrepet. Fokus i dette kapittelet vil være rettet mot 

læring.  Først vil jeg starte med å gi en kort oversikt over læringsbegrepet. Det er 

ingen enkel oppgave, da det eksisterer mange pedagogiske og psykologiske teorier 

og definisjoner på læring. Av den grunn er det nærmest umulig å gi en entydig 

fremstilling av hvordan læring blir oppfattet (Säljö, 2004). 

Vi kan si at begrepet ”læringsteori” på samme måte som teorier generelt inkluderer et 

sett med antagelser, ikke sannheter. Teoriene kan sees på som ulike tilnærminger til 

læring hvor hensikten er å beskrive hva som skjer og hvorfor dette skjer. Imsen 

mener derfor at vi må gå til flere forskjellige læringsteorier for å få en helhetlig 

forståelse av hvordan læring skjer, de enkelte teoriene befatter seg bare med deler av 

læringsfeltet (Imsen, 2000:49).  

Videre vil jeg ta for meg den teoretisk rammen for å drøfte læring gjennom coaching. 

Hva slags læringssyn gjenspeiler seg i coaching? Hvor viktig er læringsteori i 

forståelsen av læring gjennom coaching? I den avsluttende delen av dette kapitelet 

vil jeg forsøke å se læring i sammenheng med coaching. Det er nyttig å se på 

hvordan læringsbegrepet blir beskrevet og forstått i den gjeldende 

coachinglitteraturen. Dette kan være utgangspunktet for de rammefaktorer og 

forutsetninger som ligger til grunn for struktur og metodikk som anvendes av 

coachen under læreprosessen. I den videre drøfting og analyse av konkrete 

læringsteorier vil  jeg da få et utgangspunkt for å belyse læring i 

coachingsammenheng gjennom kommunikasjon, motivasjon og relasjon.
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2.1. Læringsbegrepet

Men hva er læring? Jeg vil starte med en kort presentasjon av ulike definisjoner av 

læring for å få et grep om dette. 

Meningsinnholdet i læringsbegrepet er gammelt, og mennesket har lenge oppfattet 

seg selv som et lærende individ (Bjørgen, 1992:11).  Læring foregår hele tiden, både 

i hjemmet og på arbeidsplassen. Spørsmålene rundt læringsbegrepet er mange. Hva 

vil det si å lære? Hva er det som styrer læring?  Hvor og når skjer læring? Er 

læringen en individuell eller sosial prosess? Spørsmål som hva mennesket er, og 

hvordan læring og undervisning bør foregå er sentrale spørsmål innen læring. 

Læringsteoriene har forskjellige svar på disse spørsmålene.  

Det finnes mange klassifiseringer og variasjoner i forståelsen av læring (Imsen, 

2000). Jeg vil vise til noen definisjoner på læring som illustrerer dette.

En tradisjonell og tidlig definisjon hentet fra læringspsykologien vektlegger 

atferdsendring: ”learning is a relatively permanent change in behavioural potentiality 

that results from experience and cannot be attributed to temporary body states such 

as those induced by illness, fatique or drugs” (Hergenhahn, 1982:8). Læring blir her 

definert som endring av ytre, observerbar atferd.  

Senere definisjoner av læring inkluderer mentale prosesser. En definisjon på kognitiv 

læringsteori blir beskrevet av Imsen:  "læring er en indre prosess som griper inn i 

hele personlighetslivet". Imsen sier videre at "ifølge denne definisjonen kan ikke 

læring observeres direkte. Læring ligger der latent som en økning i evne til å utføre 

en handling eller løse en oppgave. Læring blir tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter 

eller holdninger" (Imsen, 2000:55).

En bredere perspektiv på forståelse av læringsbegrepet har Säljö, som sier at læring 

er et mulig resultat av all menneskelig virksomhet: ”i enhver triviell samtale, i enhver 
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handling eller hendelse finnes det en mulighet for at individer eller grupper tar med 

seg noe de vil anvende i en fremtidig situasjon" (Säljö, 2004:13). Definisjonen 

beskriver et sosiokulturelt syn på læring som blant annet bygger på elementer av 

kognitiv og konstruktivistisk læringsteori (Säljö, 2004).  Læring er mer enn mentale 

prosesser. Læring handler om samspillet mellom individet, og de sosiale og 

kulturelle omgivelser som individet er en del av. Vygotsky er en viktig 

inspirasjonskilde for sosiokulturell læringsteori (Dysthe, 1996). 

Säljö beskriver denne utviklingen i syn på læring fra et behavioristisk perspektiv til 

et sosialkonstruktivistisk syn på læring. Behaviorismen representerer empiristisk 

idétradisjon som dominerte læringsfeltet frem til 1960-tallet. Etter hvert ble man 

opptatt av menneskets "indre verden",  de kognitive prosesser kom i fokus.  Den 

kognitive tradisjonen representerer et rasjonalistisk syn på læring (Säljö, 2004).  I de 

to første definisjonene er læring å anse som en individuell prosess,  mens Säljö sin 

definisjon setter læring i et sosialt perspektiv.  I grove trekk kan denne utviklingen 

beskrives som en utvikling fra et avgrenset syn på læring til et mer utvidet syn  hvor 

kontekst og omgivelser får en stadig større betydning. Nyere læringsteorier legger 

altså mer vekt på at læring skjer i samhandling med andre, og fokus er flyttet fra 

individet til læringsfellesskapet (Säljö, 2004).

I denne oppgaven har jeg valgt å belyse læring ved hjelp av behavioristisk 

læringsteori og humanistisk læringsteori. Disse teoriene er helt forskjellige når det 

gjelder syn på læring, noe vi skal se i videre i denne fremstillingen. Læringsteoriene 

har det til felles at de er mer individorienterte enn sosiokulturell læringsteori, men 

allikevel kan vi si at klientens tilhørighet i arbeidsfellesskapet og til coachen har 

betydning.  Arbeidsfellesskapet er konteksten for denne oppgaven. 

Jeg har valgt å belyse tre dimensjoner ved læring; motivasjon, relasjon og 

kommunikasjon. Disse tre kan alle sies å være læringsdimensjoner som har med 

samhandling å gjøre. Dette aspektet kan ikke utelukkes i individorienterte syn på 

læring.  Her støtter jeg meg til Dysthe som sier at selv innen individorienterte 



38

læringsperspektiv blir det lagt vekt på relasjonen mellom individ og det sosiale miljø 

(Dysthe, 1996:8)

Med denne korte henvisningen til ulike definisjoner av læringsbegrepet har jeg 

forsøkt å vise til læringsbegrepets mangesidige meningsinnhold. Det fremkommer av 

disse definisjonene det legges vekt på ulike aspekter ved læring. Jeg vil drøfte 

læringsbegrepet mer inngående gjennom behavioristisk og humanistisk syn på 

læring.

2.2. Læringsteori

Jeg har valgt to individorienterte læringsteorier som utgangspunkt for å drøfte 

oppgavens problemstilling;  behavioristisk læringsteori og humanistisk læringsteori. 

Dette har jeg gjort på grunnlag av at de representerer to forskjellige læringsteorier 

som bidrar til ulike konsekvenser for læring. Dette kan fortelle oss mye om hvordan 

læring gjennom coaching skjer. Forskjellen mellom disse kan belyses ved hjelp av 

Bjørgens læringshierarki. Ivar Bjørgen legger vekt på to momenter ved 

individorientert tilnærming til læring; han gjør et skille mellom læring som resultat 

og læring som prosess. I en artikkel fra 1992  forklarer Bjørgen  læringsbegrepet ved 

å benytte betegnelsene det ”amputerte” og det ”helhetlige” læringsbegrep (Bjørgen, 

1992). 

Bjørgen hevder at læringsbegrepet i den tradisjonelle læringsteori på mange måter er 

ufullstendig eller ”amputert”. Denne tradisjonelle oppfatningen av læringsbegrepet 

innebærer altfor enkle oppfatninger av hva læring er og hvordan den foregår. 

Bjørgens utgangspunkt for å ønske et mer utvidet læringsbegrep kommer fra hans 

erfaringer med prosjektet AFEL- ansvar for egen læring. Han er kritisk til det 

amputerte læringsbegrep hvor det er læreren som styrer læreprosessen. Et fullstendig 

eller helhetlig læringsbegrep omfatter alle viktige forhold ved et individs læring, som 

motivasjon, initiativ, vilje og selvstendighet. Betydningen av individets aktive 

medvirkning og ansvar for egen læring blir understreket i et helhetlig læringsbegrep 
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(Bjørgen, 1992). Læringsbegrepene setter Bjørgen opp mot hverandre slik at vi kan 

se at de representerer ulike konsekvenser for læring. Dette kommer til uttrykk i 

følgende modell som betegnes som læringshierarkiet:

figur 2-1. Læringshierarkiet: Kontroll og ansvar for egen læring (Bjørgen, 1992:23)

Læring på de laveste nivåene i denne modellen innebærer betinget læring, med liten 

grad av ansvar og kontroll over egen læring. Når vi beveger oss oppover i hierarkiet 

vil læringen mer og mer være preget av eget ansvar og kontroll. Jo høyere man 

befinner seg i hierarkiet, jo mer ansvar og kompetanse knytter seg til læringen. 

Læring på høyeste nivå inkluderer alle viktige forhold ved et individs læring, og den 

som lærer tar selv ansvar for egen læring gjennom eget initiativ, frihet til å velge. Det 

er andre variabler som vi også kan se endrer seg i når en beveger seg i hierarkiet. Et 

viktig moment er refleksjon og bevissthet rundt egen læring 

Nyere læringsteorier betrakter læring som en helhetlig prosess som inkluderer 

mentale prosesser, det sosiale samspillet, miljøet og kulturen som individet er en del 

av (Bjørgen, 1992).

Bjørgens modell er interessant på flere måter.  Bjørgen er opptatt av at 

rammebetingelsene rundt læringen må tilrettelegges på en slik måte at de skaper de 

beste betingelser for individets selvstendige læring. Hvor man befinner seg i 
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læringshierarkiet får konsekvenser for læringseffekten og de rammevilkår som 

læringen foregår under (Bjørgen, 1992).  Mitt utgangspunkt er at coachingens 

læringsteoretiske forankring vil prege klientens læreprosess. Har vi å gjøre med en 

coach som har et amputert læringsbegrep, er det avgrensede aspekter ved læring som 

er i fokus, eksempelvis innen behavioristisk tilnærming. Bærer coachingprosessen av 

et helhetlig læringsbegrep vil vi se mer ansvar og klientens egenkompetanse knyttet 

til læringen. 

Bjørgens skille mellom amputerte og helhetlige læringssyn er altså mitt utgangspunkt 

for den videre drøftingen av aktuell læringsteori.  I Bjørgens modell kan 

behavioristisk læringsteori plasseres på den nedre delen av nivåene, mens 

humanistisk læringsteori innebærer forhold som bidrar til at dette kan knyttes til den 

øvre del av hierarkiet. 

Disse læringsteoriene kan oppfattes som to motsetninger,  noe som kommer frem 

gjennom deres ulike oppfatninger om hva læring er.  Jeg finner blant annet 

betydelige forskjeller i grunnsyn, vektlegging av ulike variabler i læreprosessen, 

virkemidler og menneskesyn. Dette gjenspeiler seg i syn på hva, hvordan og hvorfor 

individet lærer. Det er viktig å presisere at denne fremstillingen ikke er ment som å 

fremheve en teori fremfor en annen, snarere kan teoriene gjennom sine ulike syn 

være en hjelp til å forklare hvordan læring gjennom coaching kan skje. Dette kan gi 

en indikasjon på hvilket læringssyn  som ligger til grunn for valg av læringsprosesser 

og metoder i coachingen. Den foregående drøftingen ligger derfor til grunn for valg 

av læringsteori for å belyse hvordan læring skjer gjennom coaching. Nettopp ved å 

plassere coaching i det læringsteoretiske landskap ønsker jeg å få innsikt i hva i 

coachingprosessen som skaper læring. 

I det følgende vil jeg ta for meg behavioristisk læringsteori og humanistisk 

læringsteori med fokus på sentrale aspekter i teoriene som kan ha relevans for 

coaching. 
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2.2.1. Behavioristisk læringsteori

I tråd med Hergenhahn sin definisjon som vist under punkt 2.1. har vi det 

behavioristisk perspektivet hvor det fokuseres på endring av den ytre, observerbare 

atferd. I følge Bjørgen representerer det behavioristiske perspektivet et amputert syn 

på læring som vektlegger læring som et resultat av læringsprosessen. (Bjørgen, 

1992). 

Mennesket blir betraktet som et objekt, og kan påvirkes til å endre atferd. I sin 

ytterste konsekvens blir det sagt at behaviorismen har et mekanisk menneskesyn hvor 

mennesket blir oppfattet som en "blankt tavle". Behaviorismen har sine røtter i 

empirisme, som ser på det observerbare som det eneste virkelige vi kan ha 

kunnskaper om.  Mentale prosesser som tenkning, refleksjon og følelser er enten noe 

som ikke eksisterer eller noe vi kan vite noe om, det er kun den observerbare 

atferden som ligger til grunn. "Læring defineres dermed i termer av endring av den 

ytre og observerbare atferden"  (Säljö, 2004: 51).

I behaviorismen ligger antagelsen om at menneskets atferd kan styres gjennom bruk 

av negative og positive forsterkere, eller straff og belønning.  I dette ligger at 

mennesket gjør det han eller hun blir belønnet for å gjøre, og vil søke å unngå atferd 

som man blir straffet for (Säljö, 2004:51.)

Et viktig begrep som står helt sentralt i oppfatningen av læring er betinging

Behaviorismens opprinnelse kan spores tilbake til Pavlov og hans eksperimentelle 

studier av laboratoriehunder og hvordan innlæring skjer gjennom medfødte reflekser. 

Pavlovs betingningsprosess og denne koblingen mellom stimulus og respons blir kalt 

klassisk betinging. Klassisk betinging innebærer at  innlæringen avhenger av 

medfødte reflekser, og et individet betraktes som et passivt vesen i forhold til 

innlæring (Imsen, 2000)   Denne tidlige form for behaviorisme står ikke særlig 

sentralt når vi skal studere hvordan læring gjennom coaching skjer i et behavioristisk 
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perspektiv, men jeg vil allikevel gjøre kort rede for prinsippene i betingingsprosessen 

da dette er forløper til Skinners operante betinging 

Den russiske nevrofysiologen Pavlov formulerte prinsippene for klassisk betingning 

tidlig på 1900-tallet, gjennom å koble stimuli på bestemte måter. Han fant at hans 

laboratoriehunder etter en stund fikk økt spyttsekresjon også når dyrepasseren kom 

inn i rommet uten mat.   Dyrene forbandt dyrepasseren med mat, her ubetinget 

stimuli (US). Laboratoriehundenes naturlige refleks (spytt) ble utløst ved mat i 

munnen eller ved synet av mat. Responsen som synet av mat fremkaller er den 

ubetingete respons (UR).  Det som skjer under innlæringen er at noe annet kobles til 

denne medfødte refleksen. Dette ”annet” vil si et BS betinget stimuli (for eksempel 

lyd, lys, bilder etc.) som fører til en betinget respons (BR) som for eksempel spytt. 

Det er det som skjer forut for handlingen som er avgjørende for atferd. (Rachlin, 

1991)

Senere lanserte den amerikanske psykologen John B. Watson begrepet behaviorisme.   

Gjennom sin læringsforskning utvidet han den klassiske betinging med å hevde at all 

læring ble lært etter de samme prinsipper som betinget respons. Dette gjelder også 

for emosjoner, og viste til at blant annet fobier kan forklares ved hjelp av S-R 

teorien. Derav hans kjente forsøk med lille Albert og rotta. Watson tilførte en høy lyd 

når barnet lekte med en rotte, noe som resulterte at barnet ble skremt. Barnet lærte å 

bli redd for rotta og reagerte også med frykt ovenfor andre dyr, en betinget frykt 

(Imsen, 2000). 

Dette eksperimentet viser at klassisk betinging kan ha betydning for læring av 

emosjonelle reaksjoner. Kan vi bruke klassisk betinging for å forklare det som skjer i 

coaching? Woolfolk mener at følelsesmessige reaksjoner på ulike situasjoner delvis 

har blitt lært gjennom klassisk betinging (Woolfolk, 2004:131). Eksempelvis kan 

oppmerksomhet fra coachen utløse en eller flere ulike emosjonelle reaksjoner hos 

klienten. Oppmerksomhet fra coachens side kan for eksempel utløse glede, frykt eller 

sinne avhengig av hvilke erfaringer klienten har fra lignende situasjoner. Det vi har 
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lært i en situasjon kan vi benytte oss av i en annen situasjon. Prinsippet om 

generalisering er dermed viktig som overføring av læring. Hvis en klient får et 

negativt forhold til sin coach, kan dette generaliseres til å gjelde møte med alle som 

driver med coaching, eller til selve coachingsituasjonen. 

Teoriene til Pavlov og Watson kan kalles en Stimulus – Respons (S-R) tilnærming, 

det vil si at et stimulus utløser en respons. Rachlin sier seg også enig i at læring 

gjennom klassisk betinging har sine begrensninger i forhold til mennesker. Han 

hevder derimot at læring skjer gjennom betinget forsterkning (Rachlin, 1991).

Rachlin  bruker begrepet moderne behaviorisme når han beskriver forskjellen 

mellom tidligere og en nyere form for behaviorisme. De tidlige behavioristene var 

opptatt av betinging, og så i stor grad bort fra rammen eller konteksten som individet 

befinner seg i.  Styrken på en refleks eller respons var uavhengig av betinging av 

andre reflekser eller responser. Men her hevder moderne behaviorister at det er  

konteksten som avgjør styrken på en respons (Rachlin, 1991).

Motstykket til den klassiske varianten av behaviorismen er operant betingning, sier 

Säljö. Han refererer til Skinner som utvidet betingningsbegrepet og viste til at dette 

også forekommer utover atferd som er knyttet til reflekser.  Han innførte begrepet 

operant betinging  (Säljö, 2004).

Hva er så forskjellen mellom klassisk og operant betingning?  Robert Nye har i sin 

bok "The legacy of B.F. Skinner" fordypet seg i Skinners teori. Han presiserer at 

Skinners teorier ikke kan oppfattes som en ren S-R teori. Skinner fokuserte mer på 

individets ”frivillige” atferd. Han oppfattet mennesket som aktivt . Individet 

”opererer” eller prøver ut atferd på sine fysiske og sosiale omgivelser. Skinner var 

opptatt av de forskjellige betingelsene som kan øke eller redusere et individs atferd

(Nye, 1992).
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Nye forklarer at Skinner var av den oppfatning at det er først og fremst det som skjer 

etter atferden, som styrer læringen,  ikke hvilket stimuli som kommer forut for 

responsen, slik S-R teoretikerne ser dette. Mer presist; individet handler eller prøver 

ut atferd i sine omgivelser, og det er atferden og dens konsekvenser som fører til 

læring. Om vi gjør det samme om igjen, eller noe helt annet avhenger omgivelsenes 

reaksjoner og  hvilke konsekvenser atferden får. Individet opererer på sine 

omgivelser. (Nye, 1992).

Forsterkningsprinsippet er et av de viktigste begrepene i det behavioristiske 

læringsperspektivet. Atferd som blir fulgt av en positiv konsekvens, øker 

sannsynligheten for at atferden gjentas. Hendelsen som forsterker denne atferden 

kalles en forsterker. Dette begrepet brukes gjerne om positive forsterkere. Det er 

viktig å skille dette fra begrepene negativ forsterker og straff.  Negative forsterkere 

er stimuli som reduserer atferden. Det vil si at en atferd blir forsterket gjennom å 

fjerne en stimulus (Woolfolk, 2004). 

Vi lærer altså raskere hvis hver korrekte handling medfører en forsterkning. 

Woolfolk viser til bruk av forsterkningsplaner, og sier at kontinuerlige forsterkninger 

og regelmessighet er viktig (Woolfolk, 2004).  For en coach med en behavioristisk 

tilnærming til læring kan det dermed være nyttig å ha et bevisst forhold til disse 

forsterkningsprinsippene under coachingprosessen, og hvordan de kan benyttes. Ros 

og oppmuntring kan være eksempler på forsterkningsprinsipper som en coach kan 

anvende ovenfor sin klient. 

Behaviorismen er av den oppfatning av mennesket ved fødselen er som en blank 

tavle ("tabula rasa"). Kun noen fåtalls reflekser er medfødt, alt mennesket ellers kan 

og gjør er lært. Tanken i behaviorismen er et at alle mennesker kan lære like mye, 

men innlærings hastigheten varierer fra individ til individ. Ut fra dette kan vi si at 

behaviorismen representerer et positivt læringssyn, fordi man mener at alle kan lære 

like mye.  Såkalte intellektuelle forskjeller mellom elever blir dermed forklart med 
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variasjon i læringshastighet. Mennesker lar seg forme av omgivelsene gjennom 

stimulus- respons forbindelser (Imsen, 2000).  

Men som retning ser behaviorismen bort fra menneskers indre følelses liv . Nye 

forklarer at Skinner ikke benektet at vi mennesker har følelser og tanker, men disse 

indre prosessene forklarer ikke atferd. Det er ikke følelser som forårsaker atferd, men 

snarere påvirkninger fra omgivelsene (enviromental conditions). Følelser og tanker 

kan dermed også betraktes som former for atferd som påvirkes av omgivelsene, og 

her fremhever Skinner spesielt andre mennesker rundt oss.  På samme måte som all 

annen atferd blir våre tanker og følelser påvirket av hendelser i våre omgivelser. I 

følge Skinner forsterker vi hverandres følelser og tanker gjennom å gi hverandre 

oppmuntring og oppmerksomhet. Det er altså miljømessige betingelser som påvirker 

atferd, ikke våre følelser og tanker (Nye, 1992)

Her får Skinners tanker støtte av coachen Fournies. Hvordan er dette forenlig med 

coaching på arbeidsplassen ? Coachens rolle er knyttet til lederfunksjonen, i følge 

Fournies. Han gir ikke rom for å bruke følelser som en viktig informasjonskilde i 

coaching, men går så langt som å hevde at følelsene kan være årsak til såkalt 

selvdestruktiv atferd. En slik atferd opptrer når vi gjør ting som kjennes naturlig og 

normalt i en gitt situasjon, som for eksempel å gi uttrykk for sinne eller frustrasjon. 

Han legitimerer dette ved å si at når slike følelsene får overhånd kan dette føre til 

selvdestruktiv atferd. Derfor må en slik atferd kontrolleres, og coaching kan bidra til 

dette (Fournies, 2000).

Säljö snakker om behaviorismens fall (Säljö, 2004). Imsen mener imidlertid at 

behaviorisme som læringsteori fortsatt har sin berettigelse i dag.  Behavioristiske 

prinsipper kan for eksempel benyttes som tiltak mot uro og bråk i 

klasseromsituasjonen ved hjelp av atferdsmodifisering.  Dette er en metode som tar 

sikte på å endre atferd ved strategisk bruk av belønninger (Imsen, 2000). I 

arbeidslivet kan for eksempel ledelsen eller coachen benytte atferdsmodifisering for 
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å styre de ansatte i retning av ønsket atferd.  Fournies sier at dette er den beste måten 

å utøve coaching på (Fournies, 2000). 

Fournies sin coachingform bygger på ren atferdsmodifisering, og  han er opptatt av 

hvordan atferd kan styres i retning av resultater. Atferdsmodifisering er en metode 

som fungerer i praksis, og menneskers atferd kan endres uavhengig av indre 

prosesser. ”All behavior is a function of its consequences” sier han (Fournies, 

2000:67). Vi kan se at hans syn på coaching gjenspeiler seg i tittelen for hans bok om 

coaching: ”Coaching for improved work performance”. (Fournies, 2000).  

I tråd med behavioristisk teori mener Fournies at vi mennesker handler ut i fra hva vi 

tror er det rette i øyeblikket og ut i fra de handlingsalternativene vi kjenner til. Det 

kan være at disse ikke er tilstrekkelige i gitte situasjoner.  Derfor er det viktig at 

ansatte tilegner seg og trener på effektive handlingsmønstre.  Fournies bruker bevisst 

begrepet ’trening’ om dette. Kjenner coachen til slike effektive handlingsalternativer 

kan disse videreformidles til den ansatte. Coachen skal hjelpe den ansatte til å lykkes. 

Det er ikke nødvendig å forstå de ansattes behov, følelser og motiver. Leder trenger 

derfor kun å konsentrere seg om ansattes atferd på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er 

de omgivelser som den ansatte ”opererer” på . Formålet med coaching er å korrigere 

de ansattes atferd. (Fournies, 2000).

Jeg har i dette avsnittet sett på sentrale trekk i behavioristisk læringsteori. Rent 

oppsummert kan vi si at behavioristisk syn på læring er det samme som endring av 

atferd. Læring følger "øvelse gjør mester" -prinsippet. Læring blir gradvis styrket 

gjennom forsterkning. Læring forstås som et resultat, og årsaken til læring ligger i 

individets miljø. Pedagogen har rolle som S-R administrator og eleven er en passiv 

mottaker (Helstrup i Dysthe, 1996:24-25). 
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2.2.2. Humanistisk læringsteori 

Mennesket står i sentrum i det humanistiske perspektiv.  Med et helhetlig syn på 

læring som inkluderer følelsesmessige, sosiale og kreative sider (Nissen m.fl., 1991) 

vil jeg si at det  humanistiske perspektivet  kan plasseres i de øvre deler av Bjørgens 

læringshierarki. Men hva innebærer det å ha et helhetsperspektiv når det gjelder 

læring? Jeg skal utdype dette nærmere i dette avsnittet.

Innen fagfeltet blir gjerne humanistisk læringsteori presentert som behaviorismens 

motstykke. Humanistisk pedagogikk er inspirert av eksistensialistisk, humanistisk og 

fenomenologisk psykologi som tar sikte på å utvikle hele mennesket (Nissen m.fl. 

1991).  I boken "Humanistisk pedagogikk i Norden" er det formulert følgende 

definisjon:

"Humanistisk pædagogikk bygger på et menneskesyn som accepterer, at 
mennesket er en blanding av godt og ondt. Det onde i mennesket er kun 
prædisponeret, således at det er en påvirkning fra faktorer i det 
omgivende miljø og menneskets begrænsede rationelle kompetance som 
er udslagsgivende for, hvordan mennesket handler. Humanistisk 
pædagogikk søger derfor i sin praksis at realisere begreper som 
selvaktualisering, positiv selvoppfattelse, kreativitet, tillid og kærlighed"
(Nissen m.fl., 1991:3-4).

Selve begrepet humanisme kan oppfattes som et vidt og flertydig begrep, og dette

kan være en årsak til at humanistisk læringsteori ikke kan presenteres som en samlet 

og komplett teori. Det er flere pedagogiske retninger som kan kalles representanter 

for humanistisk pedagogikk.  Jeg ser denne definisjonen som et forsøk på å samle 

alle retninger som faller inn under det som kan kalles humanistisk pedagogikk ved å  

beskrive sentrale verdier. For å få en forståelse av hvordan læring skjer i dette 

perspektivet ser jeg det som nødvendig å ta utgangspunkt i en av retningene som kan 

defineres under humanistisk læringsteori.

Først vil jeg starte med å se på opprinnelsen til humanistisk læringsteori. 

Utgangspunktet for den humanistiske tradisjonen er en bevegelse som ble utviklet på 
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50-tallet av en gruppe psykologer under ledelse av Abraham Maslow. Bevegelsen ble 

i 1961 døpt humanistisk psykologi. De var utilfredse med den veldige innflytelsen to 

andre dominerende retninger hadde på psykologi og pedagogikk; nemlig 

behaviorismen og psykoanalysen. Spesielt utilfredsheten med den behavioristiske 

innflytelse må sees på bakgrunn av dens metoder og menneskesyn  (Jensen i: Nissen 

m.fl, 1991). 

En annen fremtredende representant som har hatt innflytelse for humanistisk 

tenkning innen det pedagogiske fagområdet er den amerikanske psykologen Carl 

Rogers. Han var særlig opptatt av selvrealisering, og mente at pedagogikkens 

utgangspunkt skal involvere hele mennesket i læringen. Han beskriver fem viktige 

karakteristika ved læring;  for det første skal den  preges av et personlig engasjement; 

"hela personen, såväl känslor som kognitiva aspekter, engageras i inlärningen", sier 

Rogers (1976:15).  Videre sier han at elevens initiativ skal i størst mulig grad være 

utgangspunktet for læringen; læringen er selvinitiert.  Rogers mener også at læring er 

gjennomtrengende, det vil si at den endrer både atferd, holdninger og personlighet. 

Videre evalueres og bedømmes læringen av eleven, og den skal være meningsfylt 

(Rogers, 1976:15). Alt dette er elementer som inngår i den erfaringsmessige læring. 

Lærerens rolle blir å støtte og veilede på elevens premisser. 

Tankene til Maslow og Rogers gjenspeiler seg i de forskjellige retningene innen 

humanistisk læringsteori. Noen felles perspektiver er at det ligger et syn på læring 

som noe som angår hele mennesket. Læring er altså ikke en isolert prosess. Innen 

humanistisk pedagogikk betraktes det enkelte menneske som unikt og særegent,  i 

motsetning til behaviorismens mekaniske menneskesyn.  Syn på læring bærer preg 

av dette. Retningene deler den samme oppfatningen av mennesket som et subjekt og 

et aktivt søkende vesen med tanker og følelser. Mennesket har egen, fri vilje og frihet 

til å bestemme retning og innhold for sin egen læring.  Dette betyr at humanistisk 

pedagogikk legger til rette for at mennesket selv har kontroll over læringssituasjonen. 

Mennesket kan dermed bestemme sine egne handlinger, men har også et personlig 
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ansvar for dette. Det enkelte menneske må forstås ut fra sine egne premisser. (Nissen 

m.fl. 1991).

Av retninger som kan kategoriseres under humanistisk læringsteori finner vi 

involveringspedagogikk (Imsen, 2000) og konfluentpedagogikk (Grenstad, 2004).

Involveringspedagogikken er opptatt av bevissthet og oppmerksomhet. I denne 

tradisjonen vektlegges relasjonen eller involveringsaspektet som viktig for læring. 

Dette innebærer et vedvarende gjensidig og følelsesmessig forhold mellom to eller 

flere mennesker.  Det fokuseres på forhold som sosial ansvarlighet, selvstendig 

tenkning og relevans, hvor man opplever at det en lærer har sammenheng med de 

erfaringer som er gjort tidligere. Involveringspedagogikken bygger på Maslows 

behovshierarki og målet er utvikling av en positiv identitet (Imsen, 2000:301-302).  

Involveringspedagogikken har mange likhetstrekk med konfluentpedagogikk. I den 

videre drøftingen av humanistisk læringsteori har jeg valgt konfluentpedagogikk som 

en representant for humanistisk læringsteori i denne fremstillingen.  Jeg vil gjøre 

rede for sentrale prinsipper i tilnærmingen, og også bruke dette som utgangspunkt for 

å belyse felles prinsipper og kjennetegn for humanistisk læringsteori. Innenfor 

humanistisk læringsteori ligger også mange verdier og syn på mennesket som danner 

grunnlag for prinsipper og tilnærminger i læreprosessen.  

Selve begrepet konfluent betyr bringe sammen til en helhet eller sammenfallende. 

Confluent education eller ”konfluent pedagogikk” som denne pedagogiske retningen 

blir kalt i Norge, ble utviklet av George I. Brown i samarbeid med Fritz Perls rundt 

1970. Brown definerer konfluentpedagogikk som følger: "Confluent education is the 

term for integration og flowing together of the affective and cognitive elements in 

individual and group learning – sometimes called humanistic or psychological 

education"  (Brown, 1972:1)

Nils Magnar Grenstad studerte ved University of California, Santa Barbara hvor 

Brown underviste i konfluent pedagogikk. Grenstad introduserte denne pedagogiske 

retningen i Norge. Han har gjort rede for konfluentpedagogikkens verdier og 
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prinsipper i boken "Å lære er å oppdage" (Grenstad, 2004). Videre har førstelektor 

Sidsel Tveiten ved HiA drøftet veiledningsbegrepet i lys av konfluentpedagogikk i 

boken "Veiledning - mer enn ord… " (Tveiten, 2002). Jeg har derfor valgt denne 

litteraturen som grunnlag for den videre drøfting av læringsprinsipper i 

konfluentpedagogikken.  

I tråd med humanistisk tenkning legger konfluentpedagogikken vekt på ivareta hele 

mennesket i  læreprosessen. Tveiten gjør et forsøk på å forklare helhetsperspektivet i 

konfluentpedagogikken, selv om hun sier at det kan være vanskelig å definere hva 

som menes med dette.  "Et helhetssyn på mennesket innebærer at kognitive aspekter, 

affektive aspekter og handlingsaspekter, eller tanker/fornuft, følelser, kropp og 

handling henger sammen og påvirker hverandre" (Tveiten, 2002:9). Hver for seg 

utgjør disse prosessene en del, men dette forklarer ikke at summen av de ulike 

prosessene utgjør helheten. "Helhet er jo nettopp noe annet enn summen av delene", 

sier hun (Tveiten, 2002:9). Tveiten forklarer videre; "i virkeligheten er helheten 

udelelig. Konfluent pedagogikk har til hensikt å forene de nevnte prosessene, slik at 

de ikke kommer i konfluens i negativ betydning, men at man vet hva som er hva, og 

dermed i større grad er i stand til å ta ansvar for og styring for seg selv" (Tveiten, 

2002:54). Dette kan videre utdypes ved hjelp av Grenstad sine tanker.  Prosessene 

skal flyte sammen mot samme mål, sier han.  Dette er mål som klienten selv velger. 

Konfluentpedagogikk er en undervisningsmetode som jobber med å forene disse 

prosessene på en slik måte at vi oppdager hva som er hva, og på den måten kan vi 

selv ta styringen over vår egen prosess (Grenstad, 2004)

Hva er så konfluentpedagogikkens definisjon på læring? ”Å lære er å oppdage” 

understreker Grenstad, og trekker dermed ut essensen i konfluentpedagogikken. Å

oppdage er fullt ut en subjektiv prosess, forklarer Grenstad. Det er kun jeg som kan 

oppdage for meg. Andre, for eksempel en lærer eller en coach,  kan bidra slik at jeg 

kan oppdage, men vedkommende kan ikke oppdage noe for meg. Har jeg et problem 

er det jeg selv som må oppdage hva det handler om, jeg må selv komme i et 

personlig forhold til hva problemet gjelder.  Gjennom å oppdage kan jeg finne 



51

mening, få ny innsikt eller endre oppfatning (Grenstad, 2004). Et relevant spørsmål i 

denne forbindelse er om hvem det er som skal oppdage, er det coach eller klient, eller 

begge parter? Jeg vil si at begge parter kan være gjenstand for oppdagelse, coachen 

kan for eksempel oppdage noe om sin egen væremåte eller kommunikasjon ovenfor 

klienten. Men hovedvekten ligger på den som skal lære. Coachens oppgave blir å 

legge til rette og organisere læringssituasjonen slik at klienten oppdager, det kan 

være noe om egen arbeidspraksis, holdninger og væremåte ovenfor sine kollegaer. 

For konfluentpedagogikken er det nettopp disse oppdagelsene som bidrar til læring.

Det å oppdage er altså en prosess som blir påvirket av mange forhold. Hvilken 

relasjon vi har til stoffet, situasjonen og samspillet er et aspekt. I dette ligger forhold 

som hva vi sanser. Her er vi tilbake til tanken om et helhetlig perspektiv på læring. 

Sansene våre kan også være en viktig del i læreprosessen. Dette henger sammen med 

hva vi blir bevisst på, hva sansene våre registrerer. Å sanse noe og hva sansene 

forteller oss er fullt ut en subjektiv prosess. Vi oppfatter og sanser ting forskjellig. 

Dette henger sammen med at vi kan inneha forskjellige tolkninger, forestillinger, 

vurderinger om nettopp det samme objektet. Vi kan også projisere ut våre tanker og 

forestillinger over på andre (Grenstad, 2004).  I en coachingsituasjon kan for 

eksempel en klient tillegge coachen motiver og egenskaper utover det sansene faktisk 

forteller klienten. Det blir viktig i læreprosessen da å skille ut disse forholdene fra 

sansedata (å oppdage hva som er hva). På den måten kan klienten lære (og oppdage) 

hva som er de faktiske forhold. Først da er det mulig for klienten å velge hva som 

skal virke inn på prosessen eller ikke. 

Grenstad også gjør et skille mellom det å oppdage og gjenoppdage.  Å gjenoppdage 

noe vil si det samme som å oppdage noe en annen allerede har oppdaget, på samme 

premisser. Å oppdage noe innebærer også å se ting fra en annen side, kanskje 

oppdage noe mer utover det som læreren eller lærestoffet formidler, egne reaksjoner, 

sosiale relasjoner, dvs. alt som rommer et helhetlig perspektiv på læring.  Ved å 

fokusere på her-og-nå har vi mulighet til å oppdage (Grenstad, 2004)
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Begrepet oppmerksomhet har nær sammenheng med å oppdage i 

konfluentpedagogikken.  'Å oppdage' handler om oppmerksomhet. Det har en sentral 

plass i konfluentpedagogikken. Å oppdage er å bli seg bevisst, eller bli klar over noe 

(Grenstad, 2004:35).  Konfluentpedagogikken er sterkt influert av Fritz Perls som 

nevnt i det foregående. Perls er en sentral skikkelse i utvikling av gestaltterapien.   

Hva innebærer 'oppmerksomhet'?  Gestaltterapien er opptatt av øyeblikket, av "nået", 

og bygger på at erkjennelse om seg selv skjer her-og-nå. Dette handler om 

oppmerksomhet, sier Perls.  Det engelske ordet ”awareness” rommer mer enn 

begrepet bevissthet i denne sammenhengen. Alt handler om ”awareness” hevder 

Perls,  "awareness is the only basis of knowledge, communication and so on" (Perls, 

1992:64). Oppmerksomhet på oss selv; egen kropp, kroppsreaksjoner, følelser, behov 

og samhandling har betydning for oppdagelse og læring. Først når vi er oppmerksom 

på hva vi gjør kan vi forandre på våre handlinger. 

Å oppdage handler også om å forstå og se meningen i det vi gjør (Grenstad, 2004). 

Konfluentpedagogikken er derfor synonymt med erfaringslæring (Tveiten, 2002:54) 

Utgangspunktet for læring er elevenes umiddelbare og konkrete erfaringer og 

opplevelse av situasjonen. Grenstad sier følgende om erfaringslæring: 

"erfaringslæring er et begrep en ofte bruker som betegnelse på læringssituasjoner 

hvor prinsippet å lære er å oppdage, står i sentrum" (Grenstad, 2004:235). Han sier 

videre at "erfaring forutsetter et direkte møte med noe " (Grenstad, 2004:136). 

I den forbindelse er det interessant å se på Gjerdes forståelse av læringsbegrepet.

Hun sier at coaching er handling og læring .  Alle virkemidlene i coaching blir brukt 

for å fremme handling og læring. Coaching bidrar til at klienten handler og lærer, 

som igjen fører til mer handling basert på hva vedkommende har lært, og som igjen 

fører til mer handling. Handlingskomponentet er det mest synlige og kanskje det som 

fører til at folk ønsker coaching. Men det er læring som gjør endring mulig (Gjerde, 

2003).  
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Coaching i denne tradisjonen har dermed et handlings- og læringsfokus, og coachen 

skal bidra til å ”bevege utøver fremover gjennom handling og innover gjennom 

læring” (Gjerde, 2003:142) Det kan synes som Gjerde ser for seg at læring og 

handling kan være atskilt: ”Handling og læring er et sammensatt par. Vi kan si at 

handling er knyttet til å gjøre, mens læring er knyttet til å være. Med bare læring 

alene kan vi falle hen til navlebeskuing…. Handling uten læring kan føles meningløst 

og heseblesende” (Gjerde, 2003:142).

Men er det ikke slik at læring alltid inneholder et handlingselement ? Kan læring skje 

uten handling og omvendt ?   

Disse spørsmålene kan belyses ved hjelp av John Dewey og hans forståelse av 

erfaringslæring. Med sin progressive pedagogiske orientering fremsatte han et 

alternativ til det tradisjonelle læringssynet, og ble en av de mest sentrale pedagogiske 

tenkere i det 20. århundre. Handling alene skaper ingen erfaring, sier han.  Når 

individet handler, må handlingen og dens konsekvenser gi mening for individet. 

Dersom læringsprosessen ikke gir noen mening for klienten, vil det i følge Dewey 

heller ikke skje noen læring: 

"Aktiviteten alene skaper ingen erfaring. Den er atspredt, sentrifugal, 
oppløsende. Erfaring som forsøk innebærer forandring, men forandring 
er en meningløs overgang med mindre den blir bevisst forbundet med 
den bølgen av konsekvenser som slår tilbake fra den. Når en aktivitet 
fortsetter videre etter at man er blitt utsatt for konsekvensene, når 
forandringene som skjer gjennom handling blir reflektert tilbake slik at 
det skjer en forandring med oss, er selve strømmen av konsekvenser full 
av betydning. Vi lærer noe" ( i Dale, 1996:53).

Læring forutsetter da en forbindelse mellom handling og erfaring. Erfaringen består 

av et aktivt (handling)  og et passivt element (å bli utsatt for). Kvaliteten på 

erfaringen avhenger da av forbindelsen mellom disse to fasene ( i Dale, 1996:53).  

Coachen skal oppfordre klienten til handling, sier Gjerde.   Handlingen skal igjen 

bidra til erfaring. Hun knytter dette til et individs mestringsevne, og viser til Bandura 

og hans teori om "self-efficacy" (subjektiv mestringsevne). Denne teorien går kort 
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sagt ut på at våre tanker om egen mestring påvirker handling og læring. Coachen 

oppgave blir derfor å overbevise klienten til å tro at hun kan (Gjerde, 2003:147-149).  

Dewey viser til to viktige konsekvenser:  1) erfaring er først og fremst aktiv-passiv, 

den er ikke først og fremst kognitiv. Men (2) målet på verdien av en erfaring ligger i 

forståelsen av forbindelser eller sammenhenger som den fører til ( i Dale, 1996:54). 

Jeg oppfatter Gjerde dit hen at hun har mer fokus på selve handlingen enn på den 

veloverveide refleksive prosessen som Dewey beskriver.  Gjerde sier at coachen kan 

kreve at klienten knytter mål og læring til handling (Gjerde, 2003:49). Jeg mener at 

det å bli oppfordret eller kreves til å handle kan føre til at forbindelsen mellom aktiv-

passiv brytes; det skjer ingen læring. Her støtter jeg meg til Dewey som sier følgende 

om dette (c ): På den intellektuelle siden kan vi si at atskillelsen av "bevisstheten" fra 

den direkte kontakten med ting legger vekten på tingene på bekostning av 

forbindelser eller sammenhenger. ( i Dale, 1996:57).

Stelter betoner viktigheten av at coachen er en deltaker i klientens læreprosess. Slik 

jeg ser det står dette i motsetning til å kreve handling. Coachen skal utvise sensitivitet 

og være følsom ovenfor klientens opplevelse av situasjonen. "På basis af denne 

sensitivitet kan coachen fungere som deltaker i læreprosessen ved at være med til at 

åbne fokuspersonens bevidsthed og årvågenhed for situasjonen og dermed åbne for 

nogle nye handlingsperspektiver" (Stelter, 2002:160).  

Hva sier konfluentpedagogikken om dette? Vi kan ikke pålegges å lære gjennom 

erfaring, mener Grenstad.  I konfluentpedagogikken er erfaring og oppdagelsen en 

subjektiv prosess (Grenstad, 2004). Coachen kan legge til rette slik at klienten 

oppdager, men det er kun klienten som oppdage for seg selv. Dette understreker et 

viktig læringsprinsipp i humanistisk læringsteori. 

Jeg avslutte dette avsnittet med å trekke frem to forhold som viser store forskjeller 

mellom humanistisk og behavioristisk læringsteori.  I forrige avsnitt drøftet jeg 

behaviorismens syn på følelsenes betydning for læreprosessen. Der behaviorismen 
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utelukker indre, mentale prosesser som grunnlag for læring, har humanistiske 

læringsteorier tanker og følelser som en av de viktigste kildene for læring. I 

konfluentpedagogikken legges det stor vekt på at elevene skal erkjenne sine følelser 

og være i kontakt med disse. Følelsene våre kan bidra til ny eller økt innsikt om oss 

selv. Når vi er kjent med hvordan vi selv reagerer følelsesmessig, og erkjenner at det 

er slik vi har det, vil det føre til at vi vil være tryggere i ulike situasjoner (Grenstad, 

2004). 

Gjerde betrakter også følelser som en viktig informasjonskilde i coaching, men 

understreker at dette fokuset ikke handler om å ”behandle”, men snarere en 

bevisstgjøring omkring egne følelser. Følelsenes betydning tones mer ned her enn i 

konfluentpedagogikken. Gjerde sier at coachen ikke skal bruke tid på kartlegging av 

følelser, men heller konsentrere seg om å definere mål og ønsket tilstand (Gjerde, 

2003). Et interessant spørsmål er da om hvilken betydning følelsene skal ha i 

coachingprosessen dersom de ikke skal vies noe særlig oppmerksomhet? Det kan 

være slik at klientens mål kan være nært knyttet til hennes følelser. Grenstad mener 

at våre følelser kan bidra til en dypere forståelse av hva ting handler om, og gi 

mening (Grenstad, 2004).

Et annet forhold hvor forskjellen mellom humanisme og behaviorisme kommer 

tydelig frem er begrepet 'frihet'. Jeg vil  bruke behavioristisk terminologi for å 

illustrere denne forskjellen; mellom det som skjer med oss – stimulus – og vår måte å 

reagere på – respons, ligger vår frihet, eller evnen og muligheten til å velge respons. 

Begrepet ’frihet’ har en stor betydning innen humanismen (Nissen m.fl. 1991). Hva 

innebærer begrepet frihet? Carl Rogers definerer frihet om noe som "existerar i den 

subjektiva personen, en frihet som han med mod utnyttjar för att leva upp till sine 

möjligheter" (Rogers, 1976:240).  Dette er en form for frihet som tar klart avstand fra 

det behavioristiske menneskesyn. Rogers stiller seg med dette kritisk til 

behaviorismen, og sier den indre, subjektive  og eksistensielle frihet handler om at 

"personen er en prosess, ikke et statisk sluttprodukt" (Rogers, 1976:240).
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Handler dette frihetsbegrepet om en ubegrenset form for frihet? Hvis så er tilfelle, 

kan vi da ha med en helt rendyrket, individualistisk læreform med å gjøre? Det er et 

viktig spørsmål å reise da det kan sees som en kritikk av humanismen som 

læringsteori.   Det er ikke en slik frihet dette handler om i følge humanistisk 

pedagogikk.  Mennesket selv må bære ansvaret.  Konfluentpedagogikken 

understreker at vi har ansvar for oss selv og for hverandre, noe som undervisningen 

må bestrebe (Grenstad, 2004). Imsen oppsummerer humanismens syn på dette som 

følger: "Mennesket kan velge fritt og selv bestemme sine handlinger, men må som en 

følge av dette også stå ansvarlig for sine egne handlinger. En understreker altså den 

frie vilje og det personlige ansvar" (Imsen, 2000:35).  Dette møter Bergs kritikk av 

humanismen. Berg sier at coaching ikke kan bygge på humanistiske prinsipper fordi 

manglende krav og utfordringer fra coachens side blant annet fører til at klienten ikke 

oppfordres til å ta ansvar for egen læring (Berg, 2002:104). Men som vi har sett så er 

nettopp ansvarsforholdet viktig i humanistisk læringsteori. 

Så langt i kapittelet har jeg drøftet læringsbegrepet og videre belyst sentrale trekk 

ved behavioristisk og humanistisk læringsteori. Et viktig poeng å få frem ved disse  

teoriene er at de representerer to motsetninger når det gjelder syn på læring. Jeg har 

allerede knyttet noen elementer fra coaching til læringsteori, men i neste avsnitt vil 

jeg se nærmere på hvordan læringsteori implisitt  og eksplisitt kommer til uttrykk i 

den valgte coachinglitteraturen.  

.  

2.3. Læringsbegrepet i coaching 

Hva har så coaching med disse læringsteoriene å gjøre? Antagelser om hva læring er 

og hvordan læring skjer er forskjellig i de to læringsperspektivene, og hvordan læring 

skjer gjennom coaching vil gjenspeile seg i hvilket læringssyn som ligger til grunn. 

Dette er mitt utgangspunkt for å belyse oppgavens problemstilling. Jeg har undersøkt 

coachinglitteraturen med en intensjon om å identifisere syn på læring. Da har jeg  
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ikke bare studert de uttalte syn på læring som de ulike forfatterne gjør rede for,  men 

også lett etter perspektiver og forestillinger som kommer indirekte til syne i 

coachinglitteraturen.   

I humanistisk læringsteori ligger en uttalt kritikk mot behaviorismen og dens 

objektivviserende og mekaniske syn på mennesket (Nissen m.fl., 1991:4).

Min vurdering av den valgte coachinglitteraturen er at humanistisk syn på læring 

fremstår som "idealet", med unntak av Fournies' oppfatning av coaching som har en 

tydelig behavioristisk tilnærming, som forklart under avsnitt 2.2.1. I 

coachingdefinisjonene som beskrevet i kapittel 1 finner vi flere uttrykk for 

humanistiske prinsipper og verdier. Jeg bruker derfor begrepet "ideal" fordi mitt 

inntrykk er at coaching ikke nødvendigvis fremstår med et helhetlig humanistisk syn 

på læring.  Jeg fant at coaching som beskrevet i deler av litteraturen også kan ha 

elementer av behavioristiske prinsipper. Jeg vil vise til noen synspunkter fra Gjerdes 

bok som kan illustrere dette. Gjerde gir uttrykk for en humanistisk tilnærming, og 

mener at coaching må ta avstand fra behaviorismens grunnleggende syn på 

mennesket.  Samtidig sier hun at coaching i enkelte sammenhenger finner inspirasjon 

i teoriens syn på respons og stimuli.  Hun sier også at det er klienten som skal styre 

læreprosessen, men coachen kan avbryte denne dersom klienten beveger seg fra sitt 

fokus og mål. Coachen kan kreve handling (Gjerde, 2003). Et kjennetegn ved det 

amputerte læringsbegrep er nettopp at ansvaret for læringen ligger hos lærer 

(Bjørgen, 1992), i dette tilfellet coachen 

Som læringsteori er behaviorismen omdiskutert og har vært gjenstand for mye kritikk 

fra forskjellig hold.  Behaviorismen dominerte frem til slutten av 1960-tallet. Da kom 

andre forhold ved læreprosessen i fokus. Atferd alene var ikke nok til å forklare 

læring. Nyere læringsteorier har blitt utviklet som en reaksjon mot behaviorismen og 

dens avgrensede syn på læring (Helstrup i Dysthe, 1996).   Bjørgen stiller spørsmål 

om et slikt læringsbegrep i det hele tatt kan benyttes i dag (Bjørgen, 1992). 
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Bjørgen gjør også et skille mellom læring som prosess og læring som resultat, som 

forklart under avsnitt 2.2. (Bjørgen, 1992). Coaching er i mange tilfeller 

resultatorientert. Berg definerer coaching som å hjelpe klienten til å nå sine mål 

(Berg, 2002).   Berg beskriver en god coach ved å sitere Hargrove: "coachen skal 

skape resultater gjennom andre. Hvis han ikke selv er svært resultatorientert, vil han 

neppe klare dette. Coachen må sette høye mål og standarder og være omhyggelig 

med å bevare fokus på målene. Både coach og leder står ansvarlige for at resultatene 

nås. Hargrove legger vekt på at coaching handler om å oppnå resultater, ikke om 

psykologi eller det å føle seg bedre" (Berg, 2002:159). Et annet sted i boken forklarer 

Berg hvorfor behaviorismen ikke vil fungere i coaching, men i dette tilfellet 

kommenterer han ikke det faktum at denne beskrivelsen av en god coach uttrykker 

behavioristiske prinsipper. 

Hvordan kan vi så plassere coaching i det læringsteoretiske landskapet?  

Slik jeg ser det er gestaltcoaching en retning som ligger nærmest humanistisk 

pedagogikk, og da spesielt konfluentpedagogikk som jeg har gjort rede for i forrige 

avsnitt og gestaltterapi. Jeg har dessverre ikke funnet coachinglitteratur som 

omhandler gestaltcoaching spesielt,  men som beskrevet på Norsk Gestalt Institutt 

sine nettsider bygger denne formen for coaching på gestaltterapiens prinsipper, og 

rammefaktorer og målgruppe har likhetstrekk med det som er omhandlet i denne 

oppgaven. Tilnærmingen er også i stor grad prosessorientert. Utdanning i 

gestaltcoaching gis ved Norsk Gestalt Institutt høgskole (Norsk Gestalt Institutt, 

2007).

På den motsatte side finner vi Fournies med sin behavioristiske tilnærming til 

coaching (Fournies, 2000) som beskrevet tidligere i dette kapittelet. 

En måte å illustrere læringsbegrepet i coaching på er igjen å ta utgangspunkt i 

Bjørgens modell for læringshierarkiet, og skille mellom det helhetlige og amputerte 

læringsbegrep. Jeg har utarbeidet en forenklet variant av denne, som viser hvordan 

coaching kan plasseres i det læringsteoretiske landskap, med utgangspunkt i 

drøftingen av læringsteorier og Bjørgens læringsmodell i dette kapittelet:
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Humanistisk Gestaltcoaching 

læringsteori

Behavioristisk Coaching gjennom

 læringsteori atferdsmodifikasjon 

(Fournies)

Figur 2-2: Coaching i en læringsteoretisk sammenheng 

Læring tar utgangspunkt i nivåene som vist i Bjørgens modell under avsnitt 2.1. 

Klienten har større grad for mulighet for kontroll og ansvar for sin egen læring jo 

lengre oppover i hierarkiet man kommer. Men læringsnivået trenger ikke å være 

varig.  Bjørgen sier at "den hierarkiske struktur i modellen ikke er entydig i den 

forstand at en person alltid ligger på samme nivå. Den lærende vil i praksis pendle 

mellom disse nivåene fordi han har ulik kompetanse på ulike områder, og emnet 

påvirker arbeidsmåten" (Bjørgen, 1992:24). På bakgrunn av dette mener jeg at det er 

grunn til å anta at læringsaktiviteter og prinsipper anvendt i coachingen kan påvirke 

klientens læremåte, og dermed bevege klienten høyere eller lavere i hierarkiet. Dette 

kan gi en indikasjon på hvilken læringsteori som ligger til grunn. 

Bjørgen sier videre at forskjellene mellom det amputerte og det helhetlige 

læringsbegrep fremkommer ved å studere fasene i læreprosessen (Bjørgen, 1992:17) 

Jeg har valgt å undersøke motivasjon, relasjon og kommunikasjon. Disse er ikke 

identiske med fasene i sammenstillingen til Bjørgen, men tanken om å undersøke 

disse dimensjonene i hensikt å få frem syn på læring er den samme. 
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Jeg bringer dette videre til neste kapittel. Med utgangspunkt i utvalgt litteratur vil jeg 

undersøke motivasjon, relasjon og kommunikasjon i lys av læringsteori. Jeg vil 

gjennom denne undersøkelsen forsøke å identifisere hvordan læring skjer gjennom 

coaching. 



61

3.0. Læring gjennom coaching

Dette kapittelet utgjør oppgavens tredje hoveddel, som vist i figur 1 innledningsvis. I 

forrige kapittel har jeg drøftet sentrale perspektiver i behavioristisk og humanistisk 

læringsteori som hver for seg kan bidra til en overordnet forklaring på hvordan 

læring skjer. På bakgrunn av den foregående drøftingen ble kapittelet avsluttet med 

en vurdering av hvordan coaching kan plasseres i en læringsteoretisk sammenheng. 

I denne oppgaven blir coaching forstått som "en tilnærming som anvendt i 

arbeidslivet bidrar til læring gjennom motivasjon, kommunikasjon og relasjon". I 

denne delen vil jeg gjennom å belyse disse tre sentrale læringsdimensjonene i 

definisjonen forsøke å konkretisere oppgavens problemstilling nærmere. Hver for seg 

representerer disse dimensjonene omfattende fagområder, og det har også her vært 

nødvendig å gjøre en avgrensning. Med utgangspunkt i behavioristisk og humanistisk 

læringsteori vil jeg konsentrere min drøfting om sentrale begreper i hver av disse 

dimensjonene som kan sees i sammenheng med coaching og læring. Læringsteoriene 

gir på ulikt vis retningslinjer for hvordan en læreprosessen bør tilrettelegges (Imsen, 

2000). Ved å identifisere disse "retningslinjene" i lys av de tre dimensjonene,  kan vi 

få en nærmere konkretisering av hvordan læring gjennom coaching skjer. På den 

annen side vil også slike retningslinjer eller kjennetegn på læring gi oss en indikasjon 

på hvilken læringsteori som ligger til grunn.  

3.1.  Læring gjennom motivasjon

Motivasjon er viktig forutsetning i all form for læring.  Motivasjon har betydning for 

hva, hvordan og når vi lærer (Imsen, 2000). Motivasjon er et viktig kjennetegn ved 

coaching som forklart i kapittel 1.  

Det finnes mange definisjoner på begrepet motivasjon, og i følge Imsen defineres 

motivasjon gjerne som ”det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder 
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denne aktiviteten ved like, og det som gir den mål og mening” (Imsen, 2000:226). I 

dette avsnittet vil jeg se nærmere på hvordan læringsteoriene imøtekommer dette . 

Selve temaet motivasjon er et omfattende fagområde og forskningsfelt, og det er 

derfor nødvendig å gjøre en avgrensning i denne konteksten. På bakgrunn av 

problemstillingen i denne oppgaven begrenses fremstillingen til å legge vekt på noen 

utvalgte begreper. Jeg vil ta utgangspunkt i på hvilken måte behaviorismen og 

humanistisk læringsteori har ideer om hvordan vi blir motivert og hva som motiverer 

oss. Det finnes flere motivasjonsteorier. Når jeg nå skal drøfte motivasjon i et 

behavioristisk og humanistisk perspektiv ser jeg det som mest nærliggende å starte 

med gjøre et skille mellom ytre og indre motivasjon (Imsen, 2000).

Skillet mellom ytre og indre motivasjon kan også markeres som et skille mellom 

behavioristisk teori på den ene siden, og mer kognitive og humanistiske teorier på 

den andre siden (Imsen, 2000).

Indre motivasjon refererer til at det er indre krefter som styrer atferden.  Det er 

arbeidsoppgaven i seg selv som motiverer til innsats, gjerne basert på interesse, lyst 

og mestringsopplevelser. (Imsen, 2000). Vi engasjerer oss i en aktivitet for dens egen 

skyld. En klient mottar coaching rett og slett fordi hun liker det. Det kan være 

interesse eller glede knyttet til selve coachingen, klienten opplever at coachingen 

bidrar til personlig utvikling og selve målet med coachingen kan være mindre viktig. 

Humanistisk læringsteori legger vekt på indre motivasjon. Humanismens syn på 

mennesket som et helhetlig og et ønske om å forstå mennesket på deres egne 

premisser er lite forenlig med et syn på motivasjon som ekskluderer menneskets 

indre ressurser og kilder. En av Carl Rogers pedagogiske grunnholdninger var at 

mennesket i seg selv er sterkt motivert. Det er ikke nødvendig å ”motivere” elevene, 

mente han. Hos den unge eleven finnes allerede nysgjerrighet og oppdagelsestrang, 

og hun er ivrig på å løse problemer og lære. Rogers var kritisk til begrepet 
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undervisning, og mente at skolen gjennom sin undervisning bidrar til å dempe denne 

allerede iboende motivasjonen (Rogers, 1976). 

Å utvikle det selvrealiserende mennesket er mål for humanistisk pedagogikk. Rogers 

er en av de humanistiske psykologene som særlig har vært opptatt av selvrealisering, 

og beskriver tre kjennetegn ved et selvrealiserende menneske; det er åpent for sine 

opplevelser og erfaringer, det lever eksistensielt og kontrollen kommer innenfra, ikke 

utenfra. Ut ifra dette kan man få inntrykk av at det selvrealiserende mennesket er et 

enestående menneske som kun tenker på seg selv. Men det er ikke det Rogers mener, 

og han sier videre om det selvrealiserende menneske; "Vi behöver inte fråga vem 

som skal socialisera honom, för ett av hans djupeste behov er gemenskap och 

kommunikation med andra" (Rogers, 1976:259). Det vil si at andre mennesker vil 

sosialisere det, gjøre det sosialt aktivt og kritisk fordi det selvrealiserende menneske 

ønsker nærhet, samvær og meningsfull kontakt med andre mennesker (Rogers, 

1976).

Abraham Maslows behovsteori representerer en sentral humanistisk forklaring på 

motivasjon. I hans teori fremstår de menneskelige behov som en viktig 

motivasjonskilde. Maslow arrangerte de grunnleggende menneskelige behov i en 

hierarkisk modell på fem nivåer, hvor primærbehovene kommer først og de mer 

sosiale og humanistiske behov befinner seg lenger opp i hierarkiet.  Han mente at 

behov på høyere nivå ikke ble aktive før behov på de lavere nivåer stort sett var 

tilfredsstilt. Det er bare de utilfredstilte behov som virker motiverende og som 

aktiviserer individet. Hva vi søker og har behov for, avhenger altså av hvilke behov 

som allerede er tilfredsstilt. (Imsen, 2000) . 
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Figur 3-1: Maslows behovshierarki (Imsen, 2000:234)

At mennesket må forstås i et helhetlig perspektiv kommer tydelig frem i Maslows 

teori. Behovene kan ikke betraktes isolert, men må sees i sammenheng med 

hverandre, "det typiske behov er et behov hos hele personen sett under ett" (I: Imsen, 

2000:233). Imsen understreker at behovshierarkiet ikke må oppfattes som en rigid 

modell hvor de mest grunnleggende behov må fullt ut være tilfredstilt før man kan 

bevege seg videre. Maslow mener at for mange av oss vil våre grunnleggende behov 

bare være delvis tilfredstilt eller utilfredsstilt (Imsen, 2000).

Hvordan kan vi bruke Maslows modell for å forklare det som skjer i coaching? 

Gjerde mener at Maslows behovsteori har sin plass i coaching. Klienten er motivert 

gjennom sine behov, og dette kan endre seg underveis i prosessen. Ved å ha fokus på 

handling kan en coach hjelpe klienten slik at hun beveger seg raskere og lettere opp i 

behovshierarkiet (Gjerde, 2003).  Våre utilfredstilte behov motiverer oss til handling, 

og i følge Maslow er det våre indre krefter som styrer denne handlingen, ikke 

motsatt.  I dette ligger at det ikke er omgivelsene som former oss,  men det er vi selv 

som skaper og organiserer (Imsen, 2000). Jeg mener derfor at Maslows teori ikke kan 

anvendes slik Gjerde foreslår. 
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Teorien kan derimot gi coachen et utgangspunkt for å se og forstå klienten i et 

helhetlig perspektiv. Jeg ser det slik at klientens fysiske, sosiale og humanistiske 

behov er forbundet med hverandre. På samme måte som i undervisningssammenheng 

kan behovsteorien hjelpe coachen til å forstå klientens tilnærming til sin 

arbeidssituasjon.  Dette handler om å se de grunnleggende fellestrekk i individets 

atferd, ikke å forklare atferd. Jeg vil forklare dette ved hjelp av følgende eksempel: I 

en arbeidssituasjon kan det være mange behov som er gjeldende. Behov for trygghet 

kan dreie seg om en sikker  arbeidsplass, forutsigbare arbeidsoppgaver og en god og 

trygg leder.   På grunn av varslede omorganiseringer og oppsigelser kan disse 

trygghetsbehovene bli rokket ved  Dette kan ligge i bakgrunnen for klientens 

handlinger og valg. Coachen må derfor legge opp coachingprosessen slik at disse 

behovene kan møtes. 

Her vil jeg også trekke inn begrepet mening. At læringsaktiviteten gir mening har 

betydning for motivasjon, slik vi ser i Imsens definisjon (Imsen, 2000).  

Motivasjonsbegrepet kan sees i sammenheng med konfluentpedagogikkens 

betydning av mening. Konfluentpedagogikk er meningsorientert pedagogikk. Å lære 

gjennom å oppdage betyr at vi oppdager meningen med det vi gjør (Grenstad, 

2004:33).  Kunnskapen må angå eleven og hennes liv for å bli lært. Eleven må selv 

oppdage meningen med stoffet. Når vi inkluderer noe av oss selv i kunnskapen og tar 

personlig stilling til dette, blir det en personlig kunnskap for den enkelte av oss. Vi 

har lært gjennom å oppdage. Grenstad uttrykker det slik: "skal jeg finne mening i 

noe, må jeg komme i et personlig forhold til det det gjelder" (Grenstad, 2004:19).  

Eksempelvis kan klienten mangle motivasjon for coaching når hun ikke forstår 

meningen med dette. Oppdagelsen er en subjektiv prosess. Arbeidsgiver og coach 

kan fortelle klienten gang på gang hvor viktig coaching er for henne.  Dette er til 

liten nytte så lenge klienten selv ikke har oppdaget denne betydningen.   Først når 

hun har oppdaget meningen i det det dreier seg om, kan hun lære gjennom coaching. 

Berg mener at coachen kan foreslå alternative løsninger på et problem eller instruere 

klienten til å opptre på en bestemt måte (Berg,  2002). Det samme sier Fournies, 
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dette kommer til uttrykk gjennom hans behavioristiske tilnærming til coaching 

(2000). Gjerde er også av den oppfatning at coachen kan kreve klienten for handling 

for å oppnå resultater (Gjerde, 2003).  Legger vi konfluentpedagogikkens tanker til 

grunn her, vil ikke læring kunne skje dersom klienten selv ikke oppdager det coachen 

forteller dem at de skal gjøre.  Vi må gjøre kunnskapen om til vårt eget for at læring 

skal skje. Vi må selv oppdage meningen med det vi gjør.

Ytre motivasjon kan refereres til atferd som styres av ytre belønninger . 

Forventninger om belønning og andre goder gjør at vi opptrer på en bestemt måte. Vi 

gjør en arbeidsoppgave fordi vi kan oppnå høyere lønn, bonus eller frynsegoder. Vi 

blir motivert ved utsiktene til å oppnå en eller annen form for belønning, det er altså 

ikke arbeidsoppgaven i seg selv som er motiverende, men resultatet av den (Imsen, 

2000). En teoritradisjon som vektlegger ytre motivasjon er forsterkningsteorien 

(Woolfolk, 2004)

Forsterkning i behavioristisk sammenheng er som forklart i kapittel 2 viktig for 

påvirkning av atferd, og motivasjon her dreier seg om responser eller 

handlingsmønstre som blir fremkalt gjennom forsterkning. Motivasjonskilden i 

denne sammenheng er altså ytre forsterkere i form av belønning, straff, incentiver 

(Woolfolk, 2004).  Som eksempler i en arbeidssammenheng kan nevnes høyere lønn, 

ros, ”frynsegoder” og avansementsmuligheter. 

Ros og oppmuntring blir gjerne betraktet som positive forsterkere. Vi kan se for oss 

coachen som kommenterer klientens ferdigheter på arbeidsplassen ; ”du gjør dette 

veldig bra, fortsett slik!”. Gjerde kaller dette å ”heie” frem utøver frem mot klientens 

mål, i coachingsammenheng en form for positiv oppmuntring og ros  (Gjerde, 2003).

En slik vel begrunnet form for bruk av belønning kan være viktig for motivasjon og 

læring. Positive forsterkere kan føre til endring i atferd, som tidligere drøftet i denne 

fremstillingen. 
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Men Skaalvik og Skaalvik (1996) peker på en utfordring når det gjelder motivasjon 

gjennom forsterkning. Det er ikke alltid slik at vi på forhånd kan være helt sikre på at 

en ”belønning”, som for eksempel ros eller oppmuntring, forsterker atferden. Vi 

mennesker er forskjellige, og den samme belønningen kan ha ulik effekt og tolkes 

forskjellig  (Skaalvik og Skaalvik, 1996).   Coachen ”heier” på en klient. Hun har lav 

selvtillit og sliter med å snakke i forsamlinger. Hun har nå klart å ta ordet ved flere 

anledninger, og coachens ”heiing” føles som en belønning. Det er stor sannsynlighet 

for at atferden gjentas. En annen klient sliter med tilsvarende utfordringer, men 

coachens oppmuntring og ros her har motsatt effekt. Denne klienten har store 

forventninger til seg selv, og coachens ros oppleves nærmest som press eller krav.  

Dette kan være med på å bidra til at klientens motivasjon for tilsvarende utfordringer 

blir redusert. 

Dette kan tyde på at ros ikke kan benyttes ukritisk av coachen men bør benyttes på 

en reflektert og gjennomtenkt måte. Woolfolk setter opp tre kriterier for at ros skal 

fungere effektivt; rosen må 

1) være betinget av den atferden som skal forsterkes,

2) spesifisere klart hvilken atferd som roses og 

3) være troverdig 

(Woolfolk 2004:139)

Et annet viktig spørsmål er hva som kan skje når coachens ros eller heiing opphører? 

Klienten har ikke lenger en coach tilgjengelig som står på sidelinjen og roser hennes 

gode prestasjoner og ferdigheter.  Et viktig begrep innen behaviorismen som kan 

belyse dette er ekstinksjon. Ekstinksjon kan forklare hvorfor tidligere handlinger eller 

prestasjoner opphører (Nye, 1992:25). En ansatt slutter å ta ordet på personalmøtet.  

Lederen har sluttet med å gi positive tilbakemeldinger til de ansatte.  Den tidligere 

atferden blir ikke lenger forsterket.  Kort sagt forklarer Skinner dette med at når en 

forsterkning opphører vil atferden gradvis forsvinne, og til slutt opphøre helt . 

Ekstinksjon kan også benyttes bevisst som et middel for å stoppe uønsket atferd. 

(Nye, 1992:25 )
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Forsterkning gjennom ros og heiing kan kanskje gi et raskt læringsresultat, men 

ekstinksjon fører til at prestasjoner og ferdigheter også avlæres. I følge 

behaviorismen er vi avhengig av påvirkning utenfra for å bli motivert, og når denne 

påvirkningen opphører vil også motivasjonen opphøre. Kan vi finne noen tiltak i 

coaching som kan motvirke denne avlæringen? Berg mener at det er mulig å belønne 

seg selv, og benytter begrepet selvbelønning. Selvbelønning kan bidra til motivasjon.  

Dette handler om å gi oss selv ros og belønninger når vi for eksempel har lykkes med 

en aktivitet eller avsluttet en vanskelig oppgave. Slike selv belønninger kan være av 

både fysisk eller psykologisk art (Berg, 2002:208). Slik selvbelønning kan gjøre oss 

mindre avhengig av ytre påvirkning som ros fra omgivelsene. Stelter bruker begrepet 

selvcoaching om en coachingform hvor klienten benytter læring- og 

utviklingsteknikker på seg selv uten ekstern støtte og påvirkning (Stelter, 2002:36)

Jeg mener at om at dersom selvbelønning og selvcoaching skal fungere etter 

intensjonen er dette avhengig av flere forhold. Det hjelper lite å coache seg selv 

dersom man har liten tro på seg selv og sin evne til å lykkes med en oppgave.  Jeg vil 

starte med å begrunne dette med begrepet selvoppfatning. 

Skaalvik og Skaalvik fremhever nettopp selvoppfatning som et av de mest sentrale 

begrepene i motivasjonsforskningen. Det er et samlebegrep som holdes opp som et 

av de viktigste forhold i all undervisningssammenheng, og de definerer begrepet som 

”enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro og viten som en person har om seg 

selv. Slik har begrepet selvoppfatning mange aspekter og kan brukes i ulike 

betydninger. Begrepet kan derfor best forstås som en fellesbetegnelse på ulike 

aspekter ved en persons oppfatninger, vurderinger og forventninger i forhold til seg 

selv” (Skaalvik og Skaalvik, 1996:15).  Begrepet som forklart i denne definisjonen 

inkluderer altså  alle sider ved vår selvoppfatning. 

I arbeidssammenheng kan vi for eksempel ha oppfatning om oss selv på flere 

områder, som leder, kollega, samarbeidspartner og evne til å kommunisere. 
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Selvoppfatning kan  ha med våre prestasjoner å gjøre, eller våre sosiale, fysiske og 

følelsesmessige sider.  Vi kan både ha negativt eller positivt syn på oss selv. Skaalvik 

og Skaalvik peker på at selvoppfatning er uansett et komplekst begrep, og viser til at  

ulike deler ikke alltid like lett lar seg fange opp av forskjellige målinger (Skaalvik og 

Skaalvik, 1996:16).

Vi kan også si at selvoppfatning henger sammen med følelsen av mestring. Gode 

mestringsopplevelser fører til at vi får tro på oss selv og blir motivert til å ta fatt i 

aktiviteter og utfordringer.  Banduras teori om ”self-efficacy” er en av flere teorier 

som tar for seg sammenhengen mellom selvoppfatning og motivasjon (Skaalvik og 

Skaalvik, 1996:25).

Utgangspunktet for Banduras teori ligger på det kognitive området. Bandura

kombinerte sine behavioristiske studier av læring og atferd med kognitive begreper 

som hvilke forventninger et individ har om seg selv og sin atferd. Dette er 

utgangspunktet for hans teori om ”self-efficacy”, eller en persons 

mestringsforventninger. En persons subjektive forventinger om egen mestring er 

avgjørende hva og hvordan vi gjennomfører aktiviteter (Imsen, 2000:320). Det 

handler altså ikke om en persons faktiske prestasjoner, men om hvilken tro eller 

forventninger personen har til sin egen innsats. I en coachingsammenheng kan et  

eksempel være klientens tro på om hun vil mestre å snakke i en forsamling, ikke om 

å vurdere om hun faktisk er god eller dårlig til dette.  

Vår egen oppfatning om vi lykkes eller ikke med en oppgave er i følge Bandura 

avgjørende for motivasjonen. En person som har en sterk forventning om å mestre en 

spesiell situasjon vil være mer motivert for gjennomføre det situasjonen krever, enn 

en person som har lav forventning om mestring. Vi har ikke gjennomgående sterk 

forventning om mestring på alle områder, dette kan variere avhengig av hvilket 

område det handler om. Manger sier at vi har klare tanker og forventninger om hva 

vi mestrer og hva vi ikke mestrer (i Raaheim og Raaheim, 1996:53). En ansatt kan 
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for eksempel ha sterk tro på egen mestring av arbeidsoppgaver innen markedsføring, 

men mindre tro på at hun mestrer oppgaver innen budsjettstyring og økonomi.

Innen coaching kan det være viktig å støtte opp under klientens muligheter for  

mestringsopplevelser.  Gode mestringsopplevelser kan for eksempel gjøre at klienten 

får tro på seg selv og dermed motivasjon til å jobbe med oppgaver og utfordringer.   

For en coach kan det være til stor hjelp å ha kjennskap til klientens subjektive 

mestringsevne, sier Susann Gjerde, og viser til Banduras teori (Gjerde, 2003)

Før vi forlater begrepet selvoppfatning og mestring kan det være interessant å se 

nærmere behaviorismen syn på dette. Vi må se dette spørsmålet i lys av prinsippene 

om forsterkning, stimulus og respons. Menneskets indre liv er ikke tilgjengelig for 

andre, heller ikke et individs selvoppfatning. Nye forteller at Skinner benyttet 

begrepet ”self-knowledge” eller kunnskap om seg selv. Dette blir forstått av Skinner 

på en helt annen måte enn som drøftet i det foregående. For Skinner handler ”self-

knowledge” mer om musklære og nevrologiske reaksjoner på stimuli utenfra. ”Self-

knowledge” kan dermed reduseres ned til kroppslige reaksjoner på omgivelsene, og 

Skinner var derfor av den oppfatning at informasjonen er så lite tilgjengelig for 

omgivelsene at det vil by på problemer å benytte forsterkningsprinsipper. Skinner 

benekter altså ikke at vi mennesker har et ”indre liv”, i tillegg til den ytre 

observerbare atferd, men vårt indre liv er ikke tilgjengelig for andre (Nye, 1992:69-

70). På bakgrunn av Skinners oppfatning kan vi si at innen behavioristisk tradisjon 

kan begrepet selvoppfatning ikke kan knyttes til motivasjon på samme måte som 

drøftet i det foregående. Det er i denne forbindelse viktig å nevne at Bandura har en 

behavioristisk tilnærming, men i motsetning til Skinner trekker han inn kognitive 

begreper som forventninger og oppfatninger, og ser altså personens forventninger 

som viktig for motivasjon. 

Motivasjon og mål er også nært knytet sammen og kan sees i sammenheng med indre

og ytre motivasjon. Istedenfor å vise til indre og ytre motivasjon har flere teoretikere 

innen motivasjonsfeltet etter hvert rettet søkelyset mot målorientering; "for å forstå 
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elevenes motivasjon må vi kjenne deres mål" sier Skaalvik og Skaalvik (1996:102). 

Skaalvik og Skaalvik gjør et skille mellom to typer mål; oppgaveorienterte mål og 

ego-orienterte mål, disse blir også kalt henholdsvis læringsmål og prestasjonsmål. 

Læringsmål kjennetegnes ved at selve læringen er mål i seg selv, resultatmål

fokuserer mer på resultat og prestasjoner, ikke læringen i seg selv. Disse ulike 

tilnærmingene til mål gir forskjellig konsekvenser for læring og selvoppfatning 

(Skaalvik og Skaalvik, 1996:102). Læringsmål bidrar til økt forståelse, mer innsikt, 

mestring og bedre ferdigheter. Prestasjonsmål fører til at eleven er mer opptatt av seg 

selv. Målet er å bli oppfattet som flink, ikke hva som læres (Skaalvik og Skaalvik, 

1996:103).  På bakgrunn av disse beskrivelsene læringsmål og resultatmål mener jeg 

at dette synliggjør et skille mellom behavioristisk og humanistisk syn på læring. Som 

vist i kapittel 2 forklarer behaviorismen læring som et resultat, men humanistisk 

læringsteori ser på læring som en prosess.

Ved å fokusere på prosessen, og bruke det som skjer underveis som en viktig 

informasjonskilde, kan dette bidra til at klienten øker sin bevissthet om hvordan og 

hva man lærer. Dette er kjennetegn på coaching som har en humanistisk tilnæring. 

Dette står i motsetning til Gjerde som mener at coachen kan avbryte prosessen 

dersom klienten ikke holder fokus på sine mål (Gjerde, 2003:29).

Mål er viktig i coaching. I sin bok understreker Gjerde at coaching er opptatt av å 

definere mål og ønsket tilstand, og coachen skal holde klienten ansvarlig ovenfor de 

mål som er satt, og kreve at mål og læring knyttes opp mot handling (Gjerde, 

2003:49). Videre skal coaching bidra til å realisere klientens mål (Berg, 2002). Jeg 

ser det slik at denne form for målorientering som her beskrevet kan knyttes opp mot 

prestasjonsmål.  

Skaalvik og Skaalvik konkluderer med at man bør søke å utvikle læringsmål fremfor 

prestasjonsmål, da forskning tyder på at læringsmål har en bedre læringseffekt med 

tanke på selvoppfatning og læringsatferd enn ved resultatmål (Skaalvik og Skaalvik, 

1996:107). 
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Andre forhold som er relevant å trekke inn i forbindelse med motivasjon er klientens 

læringsstrategier. I en artikkel i Pedagogisk Profil gjør Bråthen rede for 

sammenhengen mellom motivasjon og læringsstrategier, og da spesielt 

sammenhengen mellom indre motivasjon og dybdestrategier (Bråthen, 2002).

Vi mottar coaching fordi vi ønsker å forbedre ferdigheter, handlinger og læremåter. 

Vi  benytter ulike teknikker og strategier for å lære oss noe. Det kan være naturlig å 

tenke seg at klienten tar med seg sin strategi for læring til coachingen. En utfordring 

for coachen kan være at klientene kan være svært forskjellig når det gjelder 

tilnærming til læring. Relevant i denne forbindelse er betegnelsen læringstrategier, 

begrepet brukes om de metoder eller strategier som individet kan eller bør benytte 

seg av for å lære bestemte ting, altså mer ’hva’ og ’hvordan’ vi lærer, mer enn ’hvor 

mye’.  Læringsstrategier defineres noe ulikt avhengig av det teoretiske utgangspunkt, 

og kan derfor ha et svært avgrenset fokus til et mer videre perspektiv hvor varierende 

elementer blir trukket inn (Ramsden, 1999).

Ramsden hevder at begrepet læringsstrategi har sammenheng med individets måte å 

forstå læring på, og at det beskriver et kvalitativt aspekt ved læring.  Han sier at 

læringsstrategier ikke er noe en student har, men må mer sees på som forholdet 

mellom den lærende og den læring som vedkommende er i gang med (Ramsden, 

1999:61-62).

I denne forbindelse viser Ramsden til en kategorisering av studenters oppfatning av 

læring.  De første kategoriene han fant ga uttrykk for ”læring som noe ytre i forhold 

til den lærende” mens de siste gir uttrykk for  ”et indre eller personlig aspekt ved 

læring” Vi kan her skille mellom to tilnærminger til læring; overflatestrategier og 

dybdestrategier. (Ramsden, 1999).

En klient med overflatestrategier kjennetegnes ved at læringen er ytre motivert. 

Klienten velger for eksempel å motta coaching fordi dette kan føre til en 

forfremmelse, nye arbeidsoppgaver eller andre former for belønninger fra 
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arbeidsgivers side. Coachingen kan oppleves som noe som er pålagt utenfra. Vi kan 

også tenke oss at en klient med overflatestrategier vil bestrebe å tilfredstille coachens 

krav og forventninger, og ha fokus på resultatet fremfor prosessen.  En klient med 

dybdestrategisk tilnærming derimot er  preget av indre motivasjon, og finner mening 

og interesse for selve coachingprosessen.

Dette kan sees i lys av læringsteoriene. Behaviorisme i undervisningssammenheng 

blir gjerne forbundet med tradisjonell kunnskapsformidling og lærerstyring.  Jeg ser 

det slik at koblet opp mot coaching kan vi si at det er en nær sammenheng mellom 

overflatestrategier og ytre motivasjon. Med utgangspunkt i Ramsdens funn 

(Ramsden, 1999) kan det antydes at en behavioristisk tilnærming til coaching kan 

føre til et dårligere læringsresultat fremfor  humantistiske coachingretninger som gir 

rom for dybdestrategier.

I tillegg understreker  at måten et lærestoff blir formidlet på kan påvirke hvilke 

læringsstrategier studentene tar i bruk (Raaheim og Raaheim, 2000). Overført til 

coaching kan vi si at dersom coachen benytter behavioristiske teknikker i 

coachingprosessen kan dette bidra til at klienten anvender overflatestrategier med de 

konsekvenser dette medfører.  Her kan vi trekke sammenligninger med Fournies sine 

tanker om coaching som kan indikere bruk av overflatestrategier.  Fournies sier for 

eksempel at en coach har som oppgave å fortelle den andre hva som er passende 

atferd på arbeidsplassen (Fournies, 2000)

Hvilke konsekvenser vil så dette ha for coaching? Ramsden slår fast at 

læringsresultater og læringsstrategier henger sammen på flere måter. Undersøkelser 

viser at dybdestrategier gir bedre læringsresultater fremfor overflatestrategier.  

Ramsden forbinder dybdestrategier med kvalitativ læring, og enhver 

undervisningssituasjon bør bestrebe anvendelse av dybdestrategier (Ramsden, 1999).
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I dette avsnittet har jeg drøftet hvordan læring gjennom motivasjon kan skje, og jeg 

har valgt å belyse dette emnet ved hjelp av begrepene indre og ytre motivasjon, 

selvoppfatning, læringsstrategier og mål. Alle begrepene som er anvendt i dette 

avsnittet sees i lys av både behavioristisk og humanistisk læringsteori. 

En annen faktor som er viktig for motivasjonen er kommunikasjon. Neste avsnitt vil 

dreie seg om kommunikasjon og læring.

3.2.  Læring gjennom kommunikasjon

I det foregående avsnittet har jeg drøftet motivasjonens betydning for læring 

gjennom coaching med utgangspunkt i ytre og indre motivasjon. Jeg vil i dette 

avsnittet rette fokus mot kommunikasjonen mellom coach og klient, og se på dette i 

lys av de to læringsteoriene. Et viktig spørsmål i denne forbindelse er hvordan 

læringsteori kan hjelpe oss til å forstå samspillet mellom læring og kommunikasjon i 

coaching. 

Hvordan knyttes læring og kommunikasjon sammen? Säljö peker på det 

menneskelige språkets unike egenskaper og muligheter. Språket skaper mening, 

forståelse og kunnskap for oss. Språket gir oss kategorier og begreper som bidrar til 

kunnskap og informasjon. Vi kan dele erfaringer med hverandre ved hjelp av språket 

gjennom å ”låne” andres kunnskaper og anvende dem til eget bruk. Kort sagt gir 

språket oss mulighet til å lære gjennom samhandling med andre mennesker (Säljö, 

2004:35).  Säljö representerer et sosiokulturelt syn på læring hvor læring forstås i et 

kommunikativt perspektiv. Læring skjer i interaksjon med andre mennesker. Det 

teoretiske grunnlag for det sosiokulturelle perspektivet finner vi blant annet hos 

Vygotsky og hans teori om språket som psykologisk redskap. Et viktig poeng i 

Vygotskys teori er at språket ikke kan sees som et isolert fenomen, men at må sees i 

sammenheng med fellesskapets aktiviteter (Säljö, 2004).  
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Ved å vise til dette forsøker jeg å sette premisser i den påfølgende drøfting av 

kommunikasjonens betydning for læring gjennom coaching. Både behavioristisk og 

humanistisk læringsteori omhandler individuell læring. I en coachingsituasjon er det 

to mennesker som kommuniserer med hverandre. Situasjon,  relasjon og 

kommunikasjonens form og innhold er rammefaktorer som påvirker 

kommunikasjonen i en eller annen form. Denne interaksjonen bidrar til læring på 

flere måter, men jeg vil hevde at  kommunikasjonens betydning for læring avhenger 

av syn på læring som vi skal se i dette avsnittet. Læringsteorienes ulike tilnærminger 

kan kaste lys over hva som skjer i kommunikasjonen mellom coach og klient. 

Hvordan kommunikasjonen mellom coach og klient skjer avhenger av syn på læring, 

noe jeg vil drøfte i det følgende.  

Jeg vil starte med å ta utgangspunkt i Gregory Batesons forståelse av 

kommunikasjon. Ulleberg gir i sin bok ”Kommunikasjon og veiledning” en 

redegjørelse av hvordan Batesons kommunikasjonsteori kan knyttes til forståelsen av 

veiledning.  Et viktig poeng i Batesons teori er at han hevder at det er umulig å ikke 

kommunisere. Dette er et viktig kjennetegn ved den menneskelige kommunikasjon. 

Hvor mye vi enn anstrenger oss er det umulig å melde seg ut av kommunikasjon med 

andre. Det er ikke mulig å oppføre seg på en måte som ikke blir fortolket av andre 

(Ulleberg, 2004:17-18). En klient som ikke møter blikket til coachen og prøver å 

være mimikkløs kommuniserer like mye som klienten som sitter og smiler og nikker 

til det som blir sagt. Vi kan heller ikke la være å ikke-kommunisere. Klienten som 

ikke møter opp til avtale med sin coach uten å gi beskjed er også en form for 

kommunikasjon. Coachen forholder seg til dette, og det gir mening på en eller annen 

måte.  Legges Batesons sin oppfatning av kommunikasjon til grunn kan vi si at 

kommunikasjon omfatter alt som skjer i en coachingsituasjon. Verbal og nonverbal 

kommunikasjon foregår dermed kontinuerlig mellom coach og klient. 

Batesons forståelse av kommunikasjon er et vidt begrep. Kommunikasjon er et 

omfattende fagområde, og jeg ser det derfor som nødvendig å avgrense hva i 
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kommunikasjonen jeg vil drøfte i forhold til coaching. Først vil jeg se nærmere på 

skillet mellom lineær og sirkulær kommunikasjon med utgangspunkt i Grenness  og 

Bateson og sette dette i sammenheng med behavioristisk og humanistisk læringsteori. 

Til slutt vil jeg kort drøfte dialogen som uttrykk for kommunikasjon. 

Coachingsituasjonen  bærer mer eller mindre preg av å være basert på dialog eller 

samtale.  Coachingsamtalen føres ansikt til ansikt, eller som vi tidligere har sett åpner 

coaching for andre kanaler som selvcoaching og coaching gjennom e-post og telefon 

(Stelter, 2002). I denne drøftingen vil jeg ta for meg ansikt-til-ansikt kommunikasjon 

mellom coach og klient. For å belyse dialogen vil jeg bruke Dysthe og Rommetveits 

tanker.  

Kommunikasjonsprosessen mellom to mennesker blir gjerne presentert i en modell 

med avsender og mottaker, hvor informasjon blir sendt mellom avsender og mottaker 

over et medium eller kanal.  Grenness kaller denne modellen for den 

informasjonsteoretiske modell, og sier at "med kommunikasjon forstår vi transport 

eller formidling av energi og informasjon over eller gjennom en grense mellom to 

eller flere systemer" (Grenness, 1999:12). Prosessen starter med at avsender har til 

hensikt å formidle et budskap til en mottaker. Dette budskapet kodes og tilpasset og 

sendt gjennom en kanal eller et medium til mottaker. Mediet eller kanalen kan være 

mer eller mindre preget av støy.  Mottaker avkoder så budskapet gjennom å tolke 

innholdet i budskapet for å danne seg en forståelse av hva avsender ønsker å 

formidle. Støy kan medføre at det mottatte budskap ikke alltid samsvarer med 

avsenders intensjon (Grenness, 1999:22-25). 

Kommunikasjonen i den lineære modell blir fremstilt som en transport eller 

overføring av budskap eller informasjon lang en linje, med avsender i den ene enden 

og mottaker i den andre. Manglende eller dårlig kommunikasjon skyldes såkalt 

”støy”, og dette blir betraktet som noe negativt. Alt som skjer utenfor relasjonen 

mellom avsender og mottaker blir sett på som støy (Grenness, 1999:22-25).
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Jeg har utarbeidet en modell på bakgrunn av Grenness beskrivelse, og illustrerer den 

lineære kommunikasjonsmodell som følger:

Figur 3-2: Den lineære kommunikasjonsmodell

Jeg vil i det følgende bruke denne modellen som utgangspunkt for å belyse 

kommunikasjon i et behavioristisk læringsperspektiv. Grenness sier at den 

ovenstående prosessen kan beskrives som lineær, og kommunikasjon her kan sees 

som en enveis overføring av budskap langs en forhåndsdefinert linje. Når det gjelder 

behaviorismens syn på kommunikasjon og læring må jeg igjen legge læringsteoriens 

prinsipper og metoder til grunn, som forklart i kapittel 2. Først og fremst betraktes 

språk som en form for atferd, i likhet med annen type atferd. Skinner mente at verbal 

atferd kan forklares ved hjelp av forsterkningsteorien. Språket vårt formes ikke 

gjennom mentale prosesser som tanker, følelser, behov, ønsker eller annet.. Den 

språklige utvikling er for Skinner avhengig av forsterkning gjennom påvirkning fra 

individets omgivelser, eller den språklige kontekst individet er en del av. Tale og det 

å lytte er responser som er påvirket av belønninger på akkurat samme måte som 

andre responser.  Hvis vi skal forstå et individs språklig atferd, må vi se dette i lys av 

individets omgivelser (Nye, 1996:43).  

Med denne forståelsen av språk og læring kan vi si at kommunikasjon i et 

behavioristisk læringssyn tradisjonelt sett er preget av å være en enveisprosess hvor 

den lærende blir betraktet som en passiv mottaker av informasjon og kunnskap.  

Säljö bruker begrepet transport- eller overføringsmetafor for denne form for 

kommunikasjon (Säljö, 2004:26). Jeg vil knytte dette til den lineære 
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kommunikasjonsmodell som nevnt ovenfor. Säljö beskriver denne kommunikasjonen 

som en prosess hvor lærer (avsender) overfører informasjon til elev (mottaker). 

Lærerens rolle blir i stor grad den som formidler, eller ”lærer fra seg”, mens eleven 

tar i mot og ”lærer til seg”. Eleven avkoder budskapet og lagrer det i minnet til videre 

bruk. Læring innebærer da forskjellige måter å overføre kunnskap og informasjon på 

(Säljö, 2004). 

Innen coachingfeltet blir bruk av feedback eller tilbakemelding  i kommunikasjonen 

mellom coach og klient gitt stor betydning. Å få tilbakemelding på egen atferd er en 

viktig forutsetning for læring, sier Berg (Berg, 2002:201).   Grenness tar  opp 

feedback som et viktig element i kommunikasjonssammenheng. Han gjør først og 

fremst et skille mellom negativ og positiv feedback. Førstnevnte har til hensikt å 

korrigere eller forme atferd, mens positiv feedback innebærer forsterkning av atferd.  

Dersom feedback skal bidra til god kommunikasjon og læring er det flere 

forutsetninger som må være tilstede. Grenness understreker at både avsender og 

mottaker må oppleve en gjensidighet i vilkårene for feedback, når det gjelder forhold 

som berører både form og innhold. Brukt på feil måte kan feedback virke hemmende 

på kommunikasjon og læring (Grenness, 1999:198). Jeg mener at det grunn til å anta 

at bruk av tilbakemelding i læreprosessen kan gjenspeile tanken på en behavioristisk 

tilnærming brukt som en måte å korrigere eller forsterke atferd

Hvordan kan så en coachingprosess som er preget av lineær kommunikasjon 

beskrives?  Jeg vil først eksemplifisere dette ut i fra kjennetegn som beskrevet 

ovenfor, og i tråd med Skinners teori: Det er coachen som styrer prosessen, og 

klienten har er mer passiv rolle. Informasjon blir overført fra coach til klient, og 

klienten avkoder coachens budskap . Klienten prøver ut atferd i forhold til sin 

arbeidsplass, og får tilbakemelding på om hun gjør det bra eller dårlig av sin coach. I 

tråd med behaviorismens tanker er det da kun den observerbare atferden som er 

gjenstand for vurdering, som for eksempel at klienten prater for mye, eller til 

stadighet kommer for sent til møter.  
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Et konkret eksempel på en kommunikasjonsprosess i coaching som har en 

behavioristisk tilnærming finner vi hos Fournies.  Utgangspunktet er en analyse av 

klientens atferd, og målet er endring av utilfredstillende atferd eller 

atferdsmodifisering. Fremgangsmåten kalles ”the coaching discussion”  og innebærer 

en fremgangsmåte som er basert på 5 trinn hvor hensikten med er å få klienten til å 

endre atferd  (Fournies, 2000:kap 10). Selve begrepet ’diskusjon’ kan muligens 

henspeile til en slags gjensidighet i kommunikasjonen, men metoden viser slik jeg 

ser det en tydelig behavioristisk tilnærming hvor prosessen kontrolleres av coachen, 

og klienten blir styrt i ønsket retning.  Fournies illustrerer prosessen slik:

Figur 3-3: "Steps of the coaching technique" (Fournies, 2000:157)

Coachen formidler sitt budskap til klienten, i likhet med det som skjer i lineær 

kommunikasjon.  Gjennom prosessen vil coachen tydeliggjøre ovenfor klienten 

hvilke konsekvenser eller følger det vil få dersom det ikke skjer noen endring. Det 

ligger i prosessen at coach og klient skal komme til enighet om at det eksisterer et 

problem. Men dersom coach og klient ikke kommer til enighet, er det coachen som 

forteller klienten hva hun eller han skal gjøre. Dette viser en behavioristisk 

tilnærming. Fournies understreker betydningen av at coachen følger opp og 
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kontrollerer at endring av atferd skjer. Forsterkningsprinsipper blir viktig her for å 

endre og opprettholde ønsket atferd  (Fournies, 2000).

Når fungerer lineær kommunikasjon og når gjør den det ikke i coaching?  For en 

behavioristisk tilnærming til coaching slik som Fournies beskriver kan en lineær 

kommunikasjonsform være egnet. Modellen gir et bilde av systematisk kontroll og 

tilbakemeldinger, og under de gitte betingelser vil kommunikasjonsformen være 

egnet.  Men denne form for kommunikasjon har  flere begrensninger når det gjelder 

læring gjennom coaching. Det er en forenklet modell i synet på samspillet mellom 

coach og klient, noe som ikke alltid er i samsvar med annen forståelse av coaching.  

Jeg vil i det følgende drøfte sirkulær kommunikasjon.

Kommunikasjon kan også oppfattes som en toveis prosess hvor avsender og mottaker 

påvirker hverandre gjensidig og prosessens innhold er gjenstand for tilbakemeldinger 

i alle deler av modellen. Grenness kaller dette en sirkulær modell (Grenness, 

1999:22). 

Humanistisk pedagogikk setter mennesket i sentrum, og tar utgangspunkt i en 

relasjon som er preget av et gjensidig, følelsesmessig og vedvarende forhold mellom 

to eller flere mennesker. Dette setter også sitt preg på forståelsen av kommunikasjon; 

som en subjekt-subjekt relasjon (Nissen m.fl. , 1991:109)

I det følgende vil jeg drøfte kommunikasjon som en sirkulær modell, hvor 

kommunikasjon både har et innholdsaspekt og et relasjonsaspekt. Informasjon blir 

ikke overført mellom coach og klient, men  kommunikasjonen skjer som en slags 

gjensidig utveksling og samspill mellom partene i motsetning til en behavioristisk 

forståelse hvor coachen den som styrer kommunikasjonen og har kontroll over 

prosessen. 

Jeg har valgt å bruke Ulleberg sin innføring i Batesons kommunikasjonsteori som 

utgangspunkt for å drøfte sirkulær kommunikasjon (Ulleberg, 2004). Jeg velger å 



81

sette begrepet sirkulær kommunikasjon inn i Batesons forståelsesramme, og dermed 

utvide Grenness beskrivelse av den sirkulære kommunikasjonsmodell. Det er 

nærliggende å knytte Batesons forståelse av kommunikasjon til humanistisk 

læringsteori. Ulleberg ser Batesons kommunikasjonsteori  i sammenheng med en 

hermeneutiske forståelse av mennesket  (Ulleberg, 2004). 

Vår forståelse er sirkulær og det oppstår et gjensidig forståelsesforhold mellom 

helhet og del.  Bateson understreker relasjonens betydning i sin kommunikasjonsteori 

og forklarer sirkulær kommunikasjon som et samspill mellom to aktører. I

motsetning til den lineære modell hvor kommunikasjon foregår i en bestemt 

rekkefølge og hvor årsak følger virkning, ,vil en sirkulær forståelse av 

kommunikasjon innebære en gjensidig utveksling og forståelse (Ulleberg, 2004). 

Kommunikasjon på andre nivåer enn det verbale er sentralt i Batesons teori. Jeg vil i 

det følgende benytte Batesons begreper om metakommunikasjon og analog og digital 

kommunikasjon som utgangspunkt for å drøfte sirkulær kommunikasjon. Disse 

begrepene må sees i lys av hverandre, og brukes her som et bidrag til å forstå 

kommunikasjon i et humanistisk perspektiv. 

Inntrykket av kommunikasjon som en sirkulær prosess vises også gjennom Batesons 

tanker om metakommunikasjon. Bateson mener at vår kommunikasjon alltid foregår 

på flere nivåer. Vi kommuniserer på ulike nivåer samtidig, og i vår forståelse og våre 

tolkninger forholder vi oss til ulike nivåer. Disse nivåene er ikke strengt hierarkiske, 

ny informasjon kan endre forståelse av konteksten, på samme måte som konteksten 

kan gi ny forståelse av informasjonen.  Bateson bruker begrepet metakommunikasjon 

om å kommunisere om kommunikasjonen (Ulleberg, 2004:68). Å coache vil da 

handle om å metakommunisere.  I coachingsammenheng kan det handle om å 

kommunisere om den kommunikasjonen som foregår i arbeidslivet. Coach og klient 

kan snakke om å det å snakke sammen. Det kan handle om å utforske språket og dets 

nyanser; på hvilken måte noe blir sagt på, hva man legger merke til og hva man ikke 
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legger merke til; alt kommuniserer noe til coach og klient. Alt vi sier og gjør (og ikke 

gjør) har altså en kommunikasjonsverdi, både på det verbale og det nonverbale plan.  

Den utvalgte coachinglitteraturen som benyttes i denne fremstillingen fokuserer i 

liten grad på den non-verbale kommunikasjonen mellom coach og klient. Coaching 

blir gjerne fremstilt som en samtaleform med aktiv lytting og spørsmålsstilling som 

metoder, det vil si det som utrykkes verbalt.  (Berg, 2002.).   Men jeg vil kort peke på 

en coachingtradisjon som aktivt bruker den non-verbale kommunikasjonen som 

viktig informasjonskilde for begge parter i prosessen, og bruke denne som et 

eksempel på hvordan non-verbal kommunikasjon kan inkluderes i coachingen. I 

kapittel 2 ble gestaltcoaching omtalt. Som nevnt anvendes her prinsipper fra 

gestaltterapi (Norsk Gestalt Institutt). Tveitens bok bygger på gestalt, og jeg bruker 

derfor denne for å forklare kommunikasjonen i et slikt perspektiv (Tveiten, 2002). I 

likhet med Bateson er oppfatningen innen gestalt at all atferd har 

kommunikasjonsverdi,  og at følelsesmessige reaksjoner kommer ofte til uttrykk non-

verbalt. Prosessen bygger på observasjon og nøktern beskrivelse av forholdene 

(Tveiten, 2002). Jeg vil illustrere dette med et eksempel: Coach: ”jeg ser at du 

knytter hendene dine, hvordan har du det akkurat nå?” . Klientens egen opplevelse av 

denne situasjonen blir viktig, og dette kan bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet 

omkring egen atferd. Atferd kan blant annet være egen kommunikasjon. Å arbeide 

med egen kommunikasjon, både den verbale og non-verbale bidrar til utvikling og 

læring (Tveiten, 2002). Dette  er også et eksempel på metakommunikasjon.

Verbal kommunikasjon kan knyttes til digitale koder, mens nonverbal 

kommunikasjon er basert på analoge koder, men Grenness poengterer at dette skillet 

ikke nødvendigvis kan forklare hele forskjellen mellom verbal og nonverbal 

kommunikasjon (Grenness, 1999:173). 

Bateson bruker begrepene det digitale og det analoge om de ulike nivåene i vår 

kommunikasjon. Han mener at vi i samtalen  kommuniserer på ulike nivåer; det 

digitale og det analoge. Det ligger en gjensidighet i disse nivåene, det ene nivået gir 
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mening til det andre og motsatt. Kjennetegn på det digital kommunikasjon er det 

entydige, og det handler om tegn og enkeltord, gester og symboler. Dette blir ikke 

forstått av andre enn den som har lært dette. Det analoge nivået handler om det 

flertydige, vi kommuniserer analogt gjennom kroppsspråk, tonefall m.m. Dette nivået 

omhandler hvordan vi faktisk tolker og forstår verden rundt oss.  Enkeltord kan gi en  

forståelse (digitalt nivå) mens setningsoppbyggingen og sammensetningen av ord 

kan gi en helt annen forståelse og mening (analogt nivå) (Ulleberg, 2004).   Vi 

kommuniserer parallelt med ordene. Det analoge nivået i kommunikasjonen  handler 

derfor om selve relasjonen, og i følge Ulleberg; "vi kommuniserer som oftest om 

relasjonen analogt" (Ulleberg, 2004:60).  

Det analoge nivået kan både være gjenstand for tolkninger og misforståelser med 

videre, avhengig av relasjonen.  Ulleberg ser disse nivåene i lys av veiledning 

(Ulleberg, 2004). Det er grunn til å anta at betydningen for coaching er det samme. 

Vi kommuniserer altså på mange nivåer og vi oppnår ikke alltid å finne svar eller 

klarhet. Det finnes mange muligheter i kommunikasjonen i coaching, men det er 

viktig for coachen å være oppmerksom på hvordan han eller hun kommuniserer på 

det analoge nivå. Å kommunisere på det analoge nivå handler dermed om å være 

åpen for andre sider ved kommunikasjonen mellom coach og klient.  Betydningen av 

dette understrekes av Hansen-Skovmoes og Rosenqvist (i Stelter, 2002), og gir også 

en illustrasjon av hvordan vi tolker og forstår verden:  "der findes i vores forståelse 

ikke totale eller universelle sandheder, og de billeder, som vi hver især har og skaber 

av verden, dannes ud fra våre egne erfaringer og forforståelser. Konsekvensen af 

dette er, at man som coach må være optaget af at oppdage og forstå den opfattelse og 

det ”kort over verden” som fokuspersonen har" (Stelter, 2002:86). En forestående 

omorganisering av bedriften kan av noen ansatte oppfattes som en trussel mot  egen 

arbeidsplass , mens andre møter dette med forventning og spenning. Bateson 

poengterer at vi mennesker er alltid tolkende, og det den enkelte opplever gir mening 

og betydning for vedkommende, men en annen kan gi samme opplevelse en annen 

tolkning (Ulleberg, 2004). På bakgrunn av dette kan vi si at det er avgjørende for 

kommunikasjonen at coachen er oppmerksom på at hans eller hennes egen forståelse 
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av virkeligheten ikke nødvendigvis blir oppfattet og forstått på samme måte av 

klienten. Kommunikasjonen må foregå på flere nivåer. Jeg har tidligere referert til 

gestaltcoaching som et eksempel på hvordan dette kan foregå i coaching. 

Den foregående drøftingen gir en indikasjon på flere forskjeller mellom lineær 

kommunikasjon og sirkulær kommunikasjon, og før jeg avslutter dette temaet vil jeg 

understreke to ulikheter i kommunikasjonen. 

For det første er det grunn til å anta at det er forskjeller i forståelsen av 

kommunikasjonens nivåer.  Den lineære modell representerer en 

enveiskommunikasjon hvor kunnskap og informasjon blir overført fra en part til en 

annen i en bestemt rekkefølge.  Fournies’ modell som vist i det foregående er et 

eksempel på en slik tilnærming (Fournies, 2000).  Hans fremstilling tyder på at det er 

den verbale kommunikasjonen som er i fokus. Kommunikasjonen foregår på et nivå, 

noe som er forenelig med behavioristisk læringsteori. Modellen gjenspeiler en årsak-

virkning forståelse av kommunikasjon. Batesons kommunikasjonsteori derimot viser 

at fenomener og hendelser i coachingen kan i stedet være knyttet sammen på en 

sirkulær måte. Hva som egentlig er årsak til hva er ikke interessant. Det som har 

betydning i en sirkulær kommunikasjon er å få en forståelse som kan bidra til nye 

handlingsalternativer. Kommunikasjonen foregår på flere nivåer, og det analoge 

nivået er en viktig faktor. Dette er en helhetlig prosess, i samsvar med humanistisk 

syn på læring. 

For det andre vil jeg poengtere en annen stor forskjell mellom behavioristisk og 

humanistisk læringsteori og forståelsen av kommunikasjon har med refleksjon å 

gjøre. Dette kan kanskje betegne den største forskjellen mellom humanistisk og 

behavioristisk læringsteori. Refleksjon kan defineres som "å vende tilbake, og 

begrepet brukes om de tankeprosesser vi gjør over konkrete erfaringer, handlinger 

eller hendelser for å skape forståelse for hva dette betyr og for å skape mening"

(Angeltveit m.fl, 2006:101). Innen behavioristisk læringsteori har ikke refleksjon 

noen særlig betydning. Humanistisk pedagogikk derimot krever refleksjon,  og 
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kommunikasjonen kan gjøres til gjenstand for dette. Liljeroth som med sitt 

humanistiske utgangspunkt sier at refleksjon i pedagogikken "… leder till ökad 

medvetenhet om händelsesförlopp og vidgar förståelsen av sammanhang og 

verksamma mekanismer" (Liljeroth i Nissen m.fl., 1991:156) Begrepet 

metakommunikasjon kan knyttes til refleksjon; gjennom å kommunisere om 

kommunikasjonen skapes refleksjon til nytte for både coach og klient 

Relevant for kommunikasjon i coachingsammenheng er bruk av spørsmål. Både 

Stelter (2002) og Gjerde (2003) understreker at coaching i stor grad handler om å 

stille spørsmål til klienten. Nissen viser til åpne og lukkede spørsmål og gir en 

beskrivelse av skillet mellom disse to sett i lys av læringsteori.  Bruk av lukkede 

spørsmål i coaching kan knyttes til den lineære kommunikasjonsmodell (Nissen, 

1991). Behavioristisk tilnærming til kommunikasjon kjennetegnes ved lukkede 

spørsmål som krever bestemte svar, som for eksempel ”hvorfor gjorde du dette”?, ”er 

du sint”?, ”trives du på arbeidsplassen din”?  Her kan svaret ledes i en bestemt 

retning, og klienten kan svare med ja eller nei. Gjennom disse spørsmålene prøver 

man å finne årsak til en bestemt atferd. I dette ligger tanken om årsak-

virkningsforhold som behaviorismen er preget av (Nissen m.fl., 1991). Det handler 

om å tro på at den som får slike spørsmål vil få bedre innsikt i problemene sine, og 

på den måten bli i bedre stand til å endre atferden sin.  Fournies’ coaching er tydelig 

preget av en behavioristisk tankegang.   Han hevder at coachens spørsmål skal stilles 

på en slik måte at klienten svarer det coachen ønsker. Å styre klienten på denne 

måten gir mer effekt enn om coachen selv kommer med råd, sier Fournies  (2000). 

En åpen spørsmålsstilling legger til rette for refleksjon og bevisstgjøring. (Gjerde, 

2003). Eksempler på åpne spørsmål er ”hvordan opplever du arbeidssituasjonen 

din”?, ”hvordan har du det akkurat nå”?,  ”hva gjør deg sint”? Ved å stille spørsmål 

som ikke krever bestemte svar kan klienten selv komme frem til innsikt og refleksjon 

over egen situasjon. På bakgrunn av dette mener jeg derfor at det er grunn til å anta 

at  åpne spørsmål  kan settes i sammenheng med sirkulær kommunikasjon. Både 

Stelter (2002) og Gjerde (2003) deler en oppfatning om at det er gjennom refleksjon 
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over erfaring at læring skjer. Hovedfokuset ligger på bevisstgjøring og refleksjon. De 

mener at coaching bør i størst mulig grad bør benytte åpne spørsmål da dette bidrar 

til refleksjon. Den foregående drøftingen tyder igjen på at syn på læring preger 

kommunikasjonen mellom coach og klient. Dersom vi hadde spurt Fournies om 

hvilke forhold i kommunikasjonen som har betydning for læring, ville nok svaret 

vært et annet. 

En annen måte å forklare kommunikasjonen mellom coach og klient og hvordan 

dette bidrar til læring kan også belyses ved hjelp av dialogen.  Dialogens betydning i 

læringssammenheng blir blant annet tatt opp av Olga Dysthe. Hun ser dialogen som 

et viktig element i læreprosessen. Hun opererer med et utvidet dialogbegrep. I tillegg 

til den rene ”ansikt-til-ansikt” dialogen, inkluderer hun den indre dialogen. I sin 

forståelse av dialogen tar hun utgangspunkt i Bakhtin. Bakhtin ser på dialogen som 

nærmest av eksistensiell karakter (Dysthe, 1996:110).  Dialogen er grunnleggende 

for all meningsskapning. Og denne meningsskapningen er en sosial prosess, ikke en 

individuell prosess.  Læring skjer gjennom dialog når vi utfordrer og påvirker 

hverandre. Dysthe drøfter dialogen som et viktig element i læring, og hennes tema er 

hva som hemmer og fremmer læring gjennom dialog (Dysthe, 1996). 

Et kjennetegn ved den humanistiske tradisjonen er nettopp dialogen i 

læringssituasjonen. I så henseende vil jeg hevde at for flere coachingtilnærminger er 

coachingens form preget av dialog. Av Angeltveit, Evjen og Haugen blir dialogen 

oppfattet som coachingens ”varemerke” (Angeltveit m.fl., 2006). 

Er dialogbegrepet tilstede i både humanistisk og behavioristisk læringsteori? 

Rommetveit presenterer dialogen som et eksplisitt, humanistisk alternativ til den 

amerikanske behaviorismen  (i Dysthe, 1992:96). Kan vi da i det hele tatt knytte 

selve dialogbegrepet til det behavioristiske læringssyn? Rommetveit har gjennomgått 

læringsteoriene til Tollmann og Hull, to sentrale behavioristiske læringsteoretikere. I 

deres teorier eksisterer ikke begrepet dialog, sier Rommetveit, men viser samtidig til 
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det paradokset at dialogen kommer til uttrykk gjennom argumentasjonen de to har 

ovenfor hverandre (i Dysthe, 1996). 

Men legger vi Bakhtin sin forståelse av dialogen til grunn, så er den også tilstede i 

den behavioristiske læreprosess i en eller annen form. I så henseende understreker 

Rommetveit at det ikke er all dialog som skaper læring. Læring skjer bare gjennom 

aktiv dialog, mens monologen (som kan betraktes som motstykket til dialogen) fører 

kun til reproduksjon av kunnskap (i Dysthe, 1996).

Dysthe skiller mellom asymmetrisk og symmetrisk dialog. Gjennom eksempler fra 

ulike læringssituasjoner illustrerer hun forskjellen mellom asymmetri og symmetri i 

dialogsituasjonen. Symmetri blir her beskrevet som en situasjon hvor deltakerne har 

lik kunnskap om tema, tar initiativ og arbeid med faget skjer i en gjensidig 

interaksjon.  Asymmetri blir i undervisningssammenheng koblet til den ulike statusen 

som elev og lærer har, og Dysthe ser forelesningen som den mest asymmetriske 

formen for undervisning (Dysthe, 1996:115-129).

I motsetning til Angeltveit, Evjen og Haugens syn på dialog og coaching (2006) har 

Stelter avgrenset dialogbegrepet gjennom å gjøre et skille mellom dialog og 

coaching. Coaching er ikke det samme som dialog, hevder han. Dialogen bærer preg 

av en gjensidighet i relasjonen mellom partene, det er ikke tilfelle i coaching, sier 

Stelter. Han viser til at rollefordelingen er asymmetrisk i coachingen, coachens 

oppgave er å  strukturere og legger til rette for prosess, men det er uten betydning for 

klienten hva coachen mener og tror om den andre (Stelter, 2002). 

Denne  oppfatningen deles ikke av Dysthe. Hun hevder at dialog kan både være 

symmetrisk og asymmetrisk. Dysthe sier at relasjonen mellom lærer og elev/student 

alltid vil være asymmetrisk, men dette er ikke til hinder for dialog. Dialogen er viktig 

nettopp fordi vi kan forskjellige ting på forskjellige felt.   En effektiv sperre mot reell 

dialog mellom lærer og student kan være ulikheten som knyttes til status, hvem det er 

som har rett til å utvikle tema og det Rommetveit kaller ”fordeling av epistemisk 
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ansvar” den ene kan ha kontroll over samtalen ved å bestemme hva som er verdt å 

snakke om, og ved å beherske det rette språket (Dysthe, 1996:115). 

Jeg har i denne delen trukket frem faktorer som har betydning for kommunikasjon og 

læring i lys av læringsteori, og avsluttet med å drøfte dialogbegrepets plass i 

coachingsammenheng. En forutsetning for god dialog ligger i relasjonen mellom 

coach og klient, og det er derfor naturlig å gå videre med å undersøke på hvilken 

måte relasjonen kan virke inn på læreprosessen i coaching.   

3.3. Læring gjennom relasjon

I det foregående avsnittet drøftet jeg kommunikasjon og fokuserte spesielt på skillet 

mellom lineær og sirkulær kommunikasjon i forhold til læringsteori.  I dette avsnittet 

skal jeg belyse relasjonen mellom coach og klient og dens betydning for læring. 

Kommunikasjon og relasjon er ikke uavhengig av hverandre, vi ser dette tydelig i 

Batesons kommunikasjonsteori hvor det relasjonelle forholdet er helt grunnleggende 

i forståelsen av kommunikasjon. (Ulleberg, 2004). I denne oppgaven har jeg allikevel 

valgt å drøfte relasjonen spesielt fordi jeg ønsker å tydeliggjøre skillet mellom 

behavioristisk og humanistisk læringsteori når det gjelder det relasjonelle forholdet 

mellom coach og klient, og hvilke konsekvenser dette har for læring i coaching.

Min forutsetning for å drøfte relasjonens betydning for læring er at det alltid vil være 

vil være til stede en form for relasjon i coaching. Coach og klient befinner seg i en 

relasjon. De har kontakt med hverandre, enten ansikt-til-ansikt  eller via andre 

kanaler (Stelter, 2002). Relasjonen omhandler på hvilken måte coach og klient står 

ovenfor hverandre, og dette gjør noe med relasjonen. Hvordan vi ser på hverandre, 

og hvordan vi ser på oss selv påvirker det som skjer i det relasjonelle forholdet. 
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Hvordan denne relasjonen vektlegges og beskrives kommer til uttrykk på forskjellige 

måter i læringsteoriene. I dette avsnittet vil jeg se nærmere på hvordan litteraturen 

drøfter disse forholdene. Jeg vil undersøke tre forhold ved relasjonen: hvordan vi kan 

oppleve oss selv i møte med en annen, hvordan vi ser på den andre og selve 

relasjonens kvaliteter.

Relasjonen mellom to mennesker kan beskrives ved hjelp av den jødiske filosofen 

Martin Buber. Han tegnet et bilde av ”møtet” på to radikalt forskjellige måter. Man 

kan stå ovenfor en annen person som et ”Du”, et nærvær, eller som et ”Det”, et 

objekt.  Det er en stor forskjell i disse to måtene; "ja, ikke minst merker man når man 

selv blir redusert til et objekt for bruk og erfaring av et annet menneskes blikk. Eller 

man føler trykket av Det-verdenen når man blir devaluert til å bare være et nummer i 

rekken…" (Buber, 2003:IX) Han betegner relasjonens betydningsfulle verdi: "at jeg 

kun blir til som helt menneske i møte med et Du" (Buber, 2003:VIII). Jeg mener at 

hans tanker uttrykker et humanistisk syn på mennesket

Vektleggingen av relasjonen mellom coach og klient kommer tydelig frem hos flere 

forfattere innen coaching.  Stelter sier at coaching handler om selve relasjonen 

mellom coach og klient (Stelter, 2002).  Gjerde mener at relasjonen mellom coach og 

klient har avgjørende betydning for om coachingen hemmer eller fremmer 

læreprosesser. Å legge vekt på en god coachingrelasjon sammen med klienten er 

derfor viktig for en god læreprosess (Gjerde, 2003).

Whitworth trekker inn et annet aspekt ved relasjonen mellom coach og klient.  

Whitworth beskriver denne relasjonen som et slags triangel, med coach, klient og 

selve relasjonen. : ”The coaching relationship is separate from the client and coach. 

What’s more, it is more powerful than either the coach or the client. At times it will 

sustain them when they are unable to do it alone…….. Fortunately, the power of 

coaching doesn’t depend solely on the energy level of the coach; the relationship 

itself is powerful” (Whitworth, 1998:24) Både coach og klient henter styrke i selve 

relasjonen, en relasjon som blir oppfattet som noe eget, noe i seg selv. Det ligger mer 
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styrke i selve relasjonen enn hos coach og klient hver for seg. Dermed får 

coachingrelasjonen en stor betydning (Whitworth, 1998). Dette fører oss over til en 

dimensjon som det kan være vanskelig å definere og få grep om.  

Relasjonen til menneskene rundt oss virker inn på læringen. Vi lærer altså i relasjon 

til andre mennesker, sier Ulleberg (2004:39). Et interessant spørsmål i denne 

forbindelse er hvor ansvaret for læringen ligger? Mitt utgangspunkt i denne 

drøftingen er altså en antagelse om at det syn på læring som coachingen bygger på, 

vil prege relasjonen mellom coach og klient på ulikt vis.  Jeg støtter meg her på 

Bjørgens beskrivelse av læringshierarkiet, som forklart i kapittel 2. Bjørgen 

illustrerer en forskjell mellom den amputerte læringsmodell og den helhetlige 

læringsmodell gjennom læringsmøtet, dvs. elevenes møte med læringen (Bjørgen, 

1992).  I den amputerte læringsmodell styres læreprosessen hovedsakelig av læreren. 

Det er læreren som forbereder undervisningen, og læringen er preget av kontroll og 

vurdering. Ansvaret for læringen ligger i stor grad hos læreren. Eleven lærer for sin 

lærer eller eksamen (Bjørgen, 1992:19). I den helhetlige læringsmodellen derimot er 

eleven aktiv og har kontroll over alle deler av læreprosessen. Eleven lærer for sin 

egen skyld. Bjørgen argumenterer for at undervisningssituasjonen må legge til rette 

for at elevenes selvstendighet i læringssitasjonen, såkalt AFEL ("ansvar for egen 

læring") Et AFEL-perspektiv legger vekten på den som lærer, og at eleven blir 

"selvhjulpen". For at dette skal kunne skje er det viktig at eleven har kontroll over 

alle deler i læringsprosessen. Bjørgen er kritisk til at det er læreren som styrer 

elevenes læreprosesser, og argumenterer for at AFEL gir bedre læringsresultater 

(Bjørgen, 1992:21). 

Hvordan kan vi se dette i sammenheng med relasjonen mellom coach og klient? Hvis 

vi legger Bjørgens tanker til grunn, så er det avgjørende for læringen hvem som 

styrer læreprosessen i coaching.  Er det coach eller klient som kontrollerer 

læreprosessen (eller begge parter) og på hvilken måte setter dette sitt preg på 

relasjonen?  Jeg vil starte med å belyse dette spørsmålet ved først å se nærmere på 

relasjonen fra et klientperspektiv, det vil si hvordan han eller hun opplever seg i selv 
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i møtet med coachen. Begrepet "selvoppfatning" ble drøftet i tilknytning til 

motivasjon i forrige avsnitt. Jeg vil gå videre med dette her og se begrepet i 

sammenheng med relasjonen. 

En måte å belyse ovennevnte spørsmål er ved hjelp av disse begrepene fra Roald 

Nygårds bok om menneskets selvforståelse.  Nygård beskriver to ulike måter som vi 

kan oppleve oss selv på, vi kan se oss selv som brikker. Dette innebærer en 

opplevelse av at alt som skjer er utenfor vår egen kontroll, og at vi blir styrt av ytre 

forhold.  Andre opplever seg selv som aktører, de opplever frihet,  selvbestemmelse 

og innflytelse over sin egen situasjon (Nygård, 1993). 

Vår selvforståelse har betydning både for oss selv og menneskene rundt oss (Nygård, 

1993). Hvordan kan vi se vår selvforståelse i forbindelse med coaching? Klienten 

kan oppleve seg selv som en brikke eller aktør i coachingprosessen. Jeg vil illustrere 

dette ved hjelp av et eksempel: På den ene siden har vi klienten som i relasjonen til 

coach opplever at hun har liten eller ingen innflytelse på valg av læringsaktiviteter og 

fremgangsmåter i coachingsituasjonen.  Hun opplever coachen som en autoritet som 

styrer alt som skjer. Klienten har selv ikke valgt å motta coaching, det er hennes 

arbeidsgiver som har bestemt dette. Hun har ingen følelse av kontroll, hun opplever 

seg rett og slett som en tilskuer eller "brikke" til det som skjer. På den andre siden 

har vi en klient som opplever seg selv som selvbestemmende og fri i 

coachingsituasjonen. Hun deltar aktivt i coachingen og har et medansvar i det som 

skjer.  Hun opplever seg selv som en "aktør". 

Disse to perspektivene kan sees i tilknytning til Bjørgens syn på det helhetlige og 

amputerte læringssyn, og jeg ser slik at det helhetlige læringssyn med AFEL-

perspektiv legger til rette for en læringssituasjon som øker muligheten til en 

opplevelse av å være "aktør".   Motsatt fall har vi det amputerte læringsbegrep hvor 

den lærende fratas muligheten for kontroll og styring over egen læringssituasjon. 

Dette øker muligheten for en opplevelse av å være "brikke" i det som skjer. 
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Vår selvforståelse kan vi til en viss grad utvikle selv. Nygård siterer filosofen og 

eksistensialisten Jean Paul Sartre som sa; ”mennesket er ikke noe annet enn det gjør 

seg til" (i Nygård, 1993:22).  I forrige kapittel drøftet jeg begrepet 'frihet', en frihet 

som ikke er betingelseløs sett i humanistisk perspektiv, vi har ansvar for oss selv og 

for andre. Nygård understreker også dette ved å si følgende: "Vi kan gjennom vår 

praksis bidra til å gjøre hverandre til brikker eller til aktører, noe som i neste omgang 

kan få store konsekvenser for våre liv" (Nygård, 1993:24). 

Dette kan sees i sammenheng med menneskesyn. Hva er et menneske? Det finnes 

ingen nøytral beskrivelse av mennesket som vi alle er enige om.  Synspunkter  på 

mennesket kan kategoriseres på ulikt vis, men vi kan si at menneskesyn handler i 

store trekk om hvilke antagelser vi har om andre mennesker. Zøllner og Warming 

skiller mellom to syn på mennesket som kan kategoriseres under behaviorisme og  

humanisme.  Disse kan betraktes som to motsetninger eller polariteter når det gjelder 

syn på mennesket i en pedagogisk sammenheng. "Behaviorismen frakender 

mennesket selvbestemmelse (autonomi), frihed og personlighed. Mennesket antages 

udtømmende at kunne beskrives og forklares med udtryk som stimulus (påvirkning) 

og response (svar, reaktion)". (Zøllner og Warming i Nissen m.fl., 1991:36-49). 

Deres pedagogikk gjenspeiler det humanistiske syn på mennesket, som beskrevet i 

kapittel 2.

Nygård gir en mer utfyllende beskrivelse av et deterministisk menneskesyn som er 

knyttet til behavioristisk tilnærming til læring.  Ideen om mennesket som maskin har 

lenge påvirket forståelsen av mennesket, hevder han. I dette ligger en deterministisk 

forståelse av alt som skjer. Alt som skjer, også vår måte å handle på, er strengt 

årsaksbestemt (Nygård, 1993:139). Nygård sier videre at det ikke finnes noen plass 

for "det selvbestemmende menneske" i dette menneskesynet, vi er styrt av 

miljømessige påvirkninger. Vi opplever oss som "brikker" (Nygård, 1993). 

Grenstad gir en fremstilling av et humanistisk menneskesyn. Hvert menneske er unikt 

og særegent, sier Grenstad; "hvert menneske bærer i seg enorme ressurser. Disse skal 
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det gjennom undervisning og veiledning få hjelp til å frigjøre stadig mer av og til å 

bruke til beste for seg selv, sine medmennesker og det samfunn det lever i" 

(Grenstad, 2004:234). 

Det menneskesynet man har virker inn på man opplever den andre. Zøllner og 

Warming brukte begrepene objekt og subjekt som betegnelse for behavioristisk og 

humanistisk menneskesyn (Zøllner og Warming i Nissen m.fl., 1991). Imsen gjør et 

skille mellom å betrakte den andre som et objekt eller subjekt (Imsen, 2000).  Ulland 

sier at å forstå mennesket som et subjekt handler om se det følende, tenkende og 

selvstendige menneske (Ulland, 1996).

Hva innebærer dette for læring? I enhver læringsteori finner vi uttrykk for syn på 

mennesket, direkte eller indirekte. Pedagogen er påvirket av sitt menneskesyn, sier 

Zøllner og Warming og utdyper dette med å hevde at menneskesynet ligger til grunn 

for valg av handlinger i en læreprosess. Den pedagogiske praksis rommer altså alltid 

et menneskesyn (Zøllner og Warming i Nissen m.fl., 1991). De får støtte av Imsen 

som sier at ”når mennesker betraktes ut fra en spesiell synsvinkel, vil de også bli 

behandlet i overensstemmelse med denne betraktningsmåten. ”(Imsen, 2000:28). 

Coachen kan møte klienten som et objekt eller subjekt. Også her kan vi trekke 

skillelinjer mellom behavioristisk og humanistisk læringsteori. I et behavioristisk syn 

på mennesket blir mennesket betraktet som et mekanistisk og manipulerbart objekt.  I 

behaviorismen er den ytre atferd som sentral, og tenkning og andre indre prosesser er 

uvesentlig. Mennesket kan påvirkes gjennom stimulus og respons, og fra en 

behavioristisk synsvinkel er mennesket å betrakte som et manipulerbart objekt. Det 

innebærer igjen et deterministisk syn på mennesket, (Imsen, 2000). 

Ut fra det foregående vil jeg anta at en coach med en behavioristisk tilnærming vil 

møte sin klient som et objekt, og  fokuset er rettet mot den andres atferd og 

handlinger. Coachen vil påvirke klienten til å endre atferd, og coachingen skjer på 

coachens premisser gjennom bruk av belønningsmekanismer. Klienten har liten grad 
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styring av på egen læring. Også når det gjelder menneskesyn kan vi igjen bruke 

Fournies som et eksempel på en klar behavioristisk tilnærming.   Gjennom sine 

synspunkter gir Fournies uttrykk for et menneskesyn som oppfatter mennesket som 

et rasjonelt og påvirkelig vesen, vi finner blant annet dette følgende utsagn: ”people 

are hired in business to do jobs only because we don’t have a machine that can do 

those jobs" (Fournies, 2000:52). Jeg mener at dette synet er uttrykk for en 

objektivisering av mennesket. Ved å betrakte mennesket som et objekt reduseres det 

til en biologisk mekanisme (Imsen, 2000:29). 

Men Fournies er ikke den eneste innen coachinglitteraturen som snakker om 

påvirkning i læreprosessen. Berg beskriver et menneskesyn som han kaller det 

lærende menneske som grunnlag for coaching.  Han sier at et lærende menneske har 

selv frihet til å velge, men sier også at ”skal vi kunne hjelpe et menneske til å lykkes, 

må vi forstå dette mennesket. Har vi denne forståelsen, kan vi påvirke det” (Berg, 

2002:99).  Jeg vil hevde at det ligger et motsetningsfylt syn på mennesket i denne 

oppfatningen. På den ene siden snakker Berg om det selvbestemmende mennesket, 

men på den andre siden ligger elementer av manipulasjon, noe som indikerer en 

behavioristisk tilnærming til coaching.  Her støtter jeg meg til Nygård som drøfter 

Skinners menneskesyn og syn på læring. Kort sagt sier Skinner at vi mennesker er et 

produkt av våre omgivelser, derfor kan vi ikke snakke om det frie og 

selvbestemmende mennesket. Pedagogens oppgave handler derfor om å kontrollere 

og styre individet mot ønsket atferd. (Nygård, 1993).

Gjerde understreker at coachen er den som skal holde klienten ansvarlig for de mål 

som er satt, og skal kreve at klienten knytter mål og læring opp til handling (Gjerde, 

2003). Jeg vil se nærmere på anvendelsen av begrepet å ’kreve’ i denne 

sammenhengen.  Kan en handling som skyldes krav fra en annen betraktes som et 

resultat av læring? Et ’krav’ kan representere en form for styring og kontroll som 

Nygård beskriver.  Man kan risikere at handlingen ikke gir noen mening for 

individet, og dermed ingen læring. 
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En relasjon hvor coach betrakter klienten som et objekt  vil jeg omtale som en 

subjekt-objekt relasjon. Ulland anvender denne betegnelsen om en relasjon hvor 

veileder objektiviserer den veiledede (Ulland, 1996).   Jeg mener at  en oppfatning av 

den andre som et objekt betyr en deterministisk forståelse av menneske. Dette kan 

knyttes til behavioristisk læringsteori. Coachen har kontroll og styring over det som 

skjer i coachingen.   For å oppsummere det foregående kan vi si at i en slik relasjon 

kan klienten føle seg som en "brikke" med en opplevelse av å ikke ha kontroll på det 

som skjer i coachingsituasjonen. 

Disse tankene om mennesket som et passivt vesen som kan påvirkes står i motsetning 

til en humanistisk oppfatning av mennesket. Relasjonen i et humanistisk perspektiv 

vil ha et helt annet innhold. Jeg vil bruke konfluentpedagogikkens menneskesyn som 

en representant for et humanistisk menneskesyn.  Mennesket er et unikt og 

selvstendig individ, sier Grenstad. Hver og en av oss har ressurser og muligheter som 

all undervisning må bestrebe å fremme. Respekt for det enkelte individ må stå i 

fokus, mener Grenstad (Grenstad, 2004).

En sentral eksponent for et humanistisk menneskesyn er Carl Rogers, som presentert 

i forrige kapittel.  For Rogers er det et helt feil utgangspunkt at mennesket må styres 

og kontrolleres i en læreprosess.  Rogers beskriver kjennetegn ved relasjonen som 

noe av det viktigste for den gode læring. Viktige egenskaper hos læreren som ekthet, 

verdsetting, tillit, empati og anerkjennelse avspeiler dette. Her understreker Rogers 

ekthet som noe av det viktigste i relasjonen. Dette betyr også at læreren må være ekte 

mot seg selv, å være seg selv i møte med elevene og ikke forestille seg.  Denne 

ektheten betyr også å anerkjenne og vise respekt ovenfor den andre. Kun gjennom en 

slik relasjon får elevene de beste muligheter til å utvikle seg (Rogers, 1976). 

Gjerde sier at Carl Rogers tanker har hatt en viktig påvirkning på coaching (Gjerde, 

2003) Skal vi overføre Rogers tanker til coaching, kan vi beskrive en relasjon hvor  

coachen anerkjenner sine egne følelser, og godtar det som foregår inne i seg selv, om 

det så er glede, entusiasme eller kjedsommelighet. Dette er coachens egne følelser, 
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og ikke noe som skal rettes mot den klienten. Videre må coachen kunne leve seg inn 

i klientens rolle, det innebærer å oppfatte situasjonen fra den andres synspunkt. 

Videre vise respekt og anerkjennelse for hvem klienten er.  På den måten fremstår 

coachen som et helt menneske ovenfor klienten. Alt dette innebærer at coachen går 

inn i et personlig møte med klienten. 

Jeg vil kalle et slikt møte som Rogers beskriver som et subjekt-subjekt relasjon, som 

en motsetning til subjekt-objekt relasjon. Subjekt-subjekt relasjonen inneholder de 

kvaliteter som Rogers beskriver (Rogers, 1976). Subjekt-subjekt relasjonen ser ut til 

å være idealet i humanistisk tilnærming, men er det virkelig mulig i praksis? Hvis vi 

skal tro Sartre kan dette ikke skje. En ren subjekt-subjekt relasjon er ikke mulig, 

mente Sartre.  Et møte er alltid konfliktfylt, vi står ovenfor et møte mellom to 

friheter, den andre vil alltid være et objekt for meg. Det blir alltid et spørsmål om 

hvem som skal bli gjenstand, objekt eller ting for den andre, og hvem som derved 

blir subjekt (Stigen, 1986:811) 

Relasjonen i coaching blir gjerne oppfattet som en relasjon mellom to likeverdige 

parter. Gjerde definerer coachingrelasjonen som det forholdet coach og klient skaper 

sammen. Denne relasjonen består av likeverdige parter (Gjerde, 2003). På bakgrunn 

av denne beskrivelsen vil jeg sette et likhetstegn mellom begrepene likeverdig 

relasjon og en subjekt-subjekt relasjon. Men jeg mener at det kan være en rekke 

forhold ved coaching som kan utfordre subjekt-subjekt relasjonen. Det kan derfor 

være nyttig å se nærmere på det etiske aspektet ved relasjonen i coaching, og jeg vil 

avslutte dette avsnittet med å drøfte dette i lys av Dagfinn Ulland sin artikkel i Norsk 

Pedagogisk Tidsskrift hvor han retter søkelys på etiske perspektiver i 

veiledningsrelasjonen (Ulland, 1996). 

Dagfinn Ulland beskriver etikk som følger: "etikk handler om å opptre på en 

ansvarsbevisst og verdig måte overfor andre mennesker ut fra en overbevisning om 

menneskeverdet" (Ulland, 1996:14). Etiske retningslinjer finnes innenfor de fleste 

fagområder. Mitt utgangspunkt for denne drøftingen er at etikk og etiske 
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problemstillinger bør være knyttet til coaching. Etikk som tema og problemstilling 

kan dukke opp i enhver coachingsituasjon. Arbeid med mennesker innebærer alltid 

etiske aspekter. Etikk handler om relasjonen mennesker står i.  Vi kan si at det ikke 

finnes noen relasjoner som er etisk nøytrale. Etikk omhandler måten coachingen 

foregår på, og hvordan coachen oppfører seg mot sine klienter. Som vist i det 

foregående er det en forskjell å møte den andre som objekt eller subjekt.

Ulland peker på flere utfordringer i selve relasjonen (Ulland, 1996).  Selv om 

artikkelen omhandler veiledning, mener jeg at disse betraktningene også kan 

overføres til coaching.  De etiske perspektivene som Ulland tar opp når det gjelder 

veiledningssituasjonen kan sees i sammenheng med de forhold rundt relasjonen som 

er drøftet i dette avsnittet.

En aspekt som Ulland retter søkelys mot er problemet med at veileder kan overta 

styring og kontroll i relasjonen.  For mye styring og kontroll over fra veileders side 

kan føre til at den lærendes utvikling og vekst hindres. Veileder kan miste 

intensjonen med veiledningen av syne og veiledningen kan ta mer og mer form som 

et intervju (Ulland, 1996:17).  Her kan vi trekke sammenligninger med den lineære 

kommunikasjonsmodell, som forklart under avsnitt 3.2. Jeg mener dessuten at det 

peker i retning av behavioristiske perspektiver på læring når veileder blir helt fratatt 

muligheten til å ta ansvar for sin egen utvikling og læring. Ulland sier at det ofte kan 

være en balansegang mellom for lite og for mye styring fra veileders side i 

veiledningsrelasjonen, men understreker at det er de etiske verdiene som frihet, 

ansvar og valg som må være sentrale (Ulland, 1996:17). Dette representerer verdier 

som humanistisk læringsteori forfekter . 

En annen etisk utfordring handler om coachens rolle. Slik jeg ser det har coachen en 

merkompetanse i kunnskap og metodikk som ikke klienten nødvendigvis har. Derfor 

har coachen en definert rolle som er forskjellig fra klienten. Coachrollen forutsetter 

en viss kompetanse og kunnskap om coaching og coachingprosessen som 

nødvendigvis ikke klienten innehar. Coachen skal både coache og vurdere klienten. 
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Allerede her mener jeg at det ligger en ubalanse i relasjonen mellom aktørene. Jeg 

har tidligere i dette kapitelet redegjort for coachingens grenseområder. En coach må 

være bevisst disse grenseområdene og ikke tre over disse. Coachen har kunnskap om 

teknikker og metoder som kan bidra til igangsetting av bevisste og ubevisste 

prosesser hos klienten. Coachen har dermed makt i kraft av sin rolle og funksjon. 

Jeg vil også se på dette i lys av Ulland.  "Enten vi det eller ikke, blir veilederen 

gjerne en person med en viss autoritet og makt" (Ulland, 1996:16). Dersom denne 

makten blir misbrukt, kan det oppstå et uheldig subjekt-objekt forhold mellom de to 

partene. Dette medfører at den som blir veiledet blir gjenstand for en definisjon eller 

kategorisering.  Ulland stiller seg kritisk en slik objektivisering av den andre "ved å 

objektivisere kandidaten og hans erfaringer for så å tolke ut fra mer eller mindre 

tilfeldige psykologiske forklaringsmodeller, står en i fare for å frata kandidaten 

selvrespekten og verdigheten" (Ulland, 1996:16). Igjen kan vi trekke 

sammenligninger til behavioristisk og humanistisk læringsteori.

Hvordan tar så coachinglitteraturen opp problemer knyttet til etiske dilemmaer? 

Skagen hevder at etiske spørsmål nærmest er fraværende coachinglitteraturen, 

spesielt spørsmål som omhandler lederen som coach (Skagen, 2004), men jeg finner 

normative betraktninger i den valgte litteraturen. Gjerde beskriver for eksempel 

relasjonen mellom coach og klient forskjellig når coach også er klientens leder, enn 

når coachen er ekstern. Hun trekker blant annet frem at sammenblanding av rollene 

kan være en utfordring (Gjerde, 2003). 

Under avsnitt 1.3. ble utfordringer i forhold til coachens kompetanse drøftet. 

Angeltveit, Evjen og Haugen setter søkelys på coachens kompetanse.  Som tidligere 

nevnt er ’coach’ ingen beskyttet tittel her i landet, og det betyr at det finnes ingen 

offentlig godkjenning som stiller faglige krav til kompetanse og kvalifisering av 

coacher. Hvem som helst står dermed fritt til å praktisere som coach (Angeltveit 

m.fl., 2006).   
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Stelter gir en oversikt over basisbetingelser som må være tilstede for at coachen gjør 

et kvalifisert arbeid. Han mener at den kompetente coach bør ha gode kunnskaper om 

menneske- og prosesskunnskap, evne til tillit og gode relasjoner og ikke minst om 

læreprosesser.  For å kunne gi kvalifisert coaching som bidrar til læring er det svært 

viktig å ha en forståelse av hvordan læring faktisk skjer (Stelter, 2002).

Med disse etiske betraktningene på relasjonen i coaching og betydningen av 

coachens kompetanse vil jeg nå avslutte kapittel 3 med en oppsummering.
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3.4. En oppsummering

Drøftingen av motivasjon, kommunikasjon og relasjon i dette kapittelet har bidratt til 

å synliggjøre ulike kjennetegn ved læring i lys av behavioristisk og humanistisk 

læringsteori.  For å gjøre dette mer oversiktlig har jeg satt opp en fremstilling:

Behavioristisk læringssyn
(amputert læringsbegrep)

Humanistisk læringssyn
(helhetlig læringsbegrep)

Motivasjon Ytre motivasjon

Ego-orienterte mål
(prestasjonsorientering)

Overflatestrategier

Indre motivasjon

Oppgaveorienterte mål
(læringsorientering)

Dybdestrategier

Kommunikasjon Lineær kommunikasjon

Lukkede spørsmål

Monolog

Sirkulær kommunikasjon 

Åpne spørsmål

Dialog

Relasjon Deterministisk 
menneskesyn

Brikke

Objekt-subjekt relasjon

Humanistisk
Menneskesyn

Aktør

Subjekt-subjekt relasjon

Figur 3-4: Kjennetegn ved læring gjennom coaching i lys av behavioristisk og 

humanistisk læringsteori

Jeg ser det som viktig å understreke at læringsfaktorene i denne beskrivelsen 

representerer ytterpunkter, og bildet i mange tilfeller være mer nyansert enn som så. 

Men dette beskriver viktige kjennetegn på hvordan læring skjer, og kan gi en 
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indikasjon på coachingens læringsteoretiske orientering. Bjørgen mener at det er et 

gap mellom læringsteori og den pedagogiske praksis (Bjørgen, 1992:15).  I mine 

undersøkelser av coachinglitteraturen har jeg hos enkelte forfattere funnet 

motsetninger i synet på læring. Det er grunn til å anta at dette skjer mer eller mindre 

bevisst. Derfor er jeg av den oppfatning at det er nødvendig at coachen har et avklart 

og bevisst forhold til læringsteori. Denne fremstillingen er hovedsakelig utarbeidet 

med i den hensikt å forklare hvordan læring skjer gjennom coaching. Den kan også 

være et nyttig bidrag for å skape bevissthet omkring betydningen av en 

læringsteorietisk forankring i coaching.   
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4.0 Avslutning

Min problemstilling var "hvordan skjer læring gjennom coaching"? Denne oppgaven 

er en teoretisk studie hvor har jeg valgt å anvende behavioristisk og humanistisk 

læringsteori for å belyse denne problemstillingen. Coaching som anvendt i 

arbeidslivet har dannet bakteppet for undersøkelsen, og drøftingen har blitt 

eksemplifisert gjennom arbeidslivssituasjoner. 

Arbeidet med denne oppgaven har fulgt en struktur og oppbygging som vist i en 

modell innledningsvis. Oppgavens første del har omhandlet coachingbegrepet.   

Dette har det vært nødvendig å avklare da jeg fant at det finnes mange ulike 

oppfatninger og forklaringer. Jeg har derfor undersøkt coachinglitteraturen og forsøkt 

å sammenfatte en definisjon som kunne bidra til å gi et meningsinnhold for det 

videre arbeidet med oppgaven.  Jeg har derfor definert coaching som "en tilnærming 

som anvendt i arbeidslivet bidrar til læring gjennom motivasjon, kommunikasjon og 

relasjon", som vist i kapittel 1.  Med dette mener jeg å ha svart på oppgavens 

underproblemstilling, nemlig om hva coaching er. Det må understrekes at dette er 

min forståelse av hva coaching er.  Slik jeg ser representerer den en sammenfatning 

som kan sees i lys av både en behavioristisk og humanistisk forståelse av læring. I 

den videre drøftingen har denne definisjonen vært utgangspunktet.

Det videre arbeidet med oppgaven har vært satt inn i en læringsteoretisk kontekst. 

Med forankring i Bjørgens modell over læringshierarkiet (Bjørgen, 1992) har jeg 

definert behavioristisk og humanistisk læringsteori som det læringsteoretiske 

utgangspunkt for å belyse problemstillingen. For å kunne anvende læringsteori på 

best mulig måte i dette arbeidet har jeg søkt innsikt i sentrale prinsipper som er til 

stede i disse to teoriene, og presentert disse i oppgavens andre del. Læringsteoriene 

bidrar på ulikt vis til en overordnet forklaring på hvordan læring gjennom coaching 

skjer. For å konkretisere dette nærmere har jeg i oppgavens tredje del tatt 

utgangspunkt i definisjonen på coaching, og gjennom dimensjonene motivasjon, 

kommunikasjon og relasjon har jeg forsøkt å identifisere ulike læringsfaktorer og 



103

kjennetegn ved læring. Disse forholdene kan gi oss en indikasjon på hvilken 

læringsteori som ligger til grunn. Jeg har gjort en oppsummering av disse resultatene 

i en modell som ble presentert i  avslutningen av oppgavens tredje del. 

Gjennom mitt arbeid med problemstillingen har jeg vist at både behavioristiske og 

humanistiske læringsteoretiske prinsipper kan danne grunnlaget for en forståelse av 

hvordan læring skjer gjennom coaching. Jeg har gjennom en teoretisk drøfting og 

eksempler knyttet til dette vist hvordan læring gjennom coaching skjer ved hjelp av 

disse teoriene.  

En av mine intensjoner med arbeidet med denne oppgaven har vært å bidra til noen 

betraktninger som kan kaste lys over hvordan læring gjennom coaching skjer. 

Problemstillingen slik den er formulert spør etter en beskrivelse på hvordan læring 

skjer, jeg har derfor forsøkt å unngå å skrive om hvordan læring bør skje.  Jeg ser 

allikevel det som viktig å påpeke at humanistisk læringsteori er mer i samsvar med 

dagens rådende læringssyn. Med utgangspunkt i Bjørgens læringshierarki befinner 

humanistisk læringsteori seg i de øvre deler av modellen, og Bjørgen argumenterer 

for et helhetlig læringsbegrep (Bjørgen, 1992).  Behavioristisk og humanistisk 

læringsteori representerer to motsetninger i forklaring av læring. Noen 

coachingtradisjoner har en klar, læringsteoretisk forankring. Dette har vi sett hos 

Fournies og i gestaltcoaching, som forklart i avsnitt 2.3.  Det som i tillegg er spesielt 

interessant er at mitt studie av coachinglitteratur viser at tilnærminger som uttrykker 

et humanistisk syn på læring også finner inspirasjon i behavioristiske prinsipper. 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg gjort meg noen refleksjoner på bakgrunn av 

de motsetningene på læringssyn som jeg har funnet i coachinglitteraturen, og vil helt 

avslutningsvis presentere disse.  Jeg mener at det er nødvendig at coachen har et 

bevisst og avklart forhold til læringsbegrepet. Jeg vil her støtte meg til Dale som 

argumenterer for den pedagogiske refleksjon. Han gjør et skille mellom tre 

kompetansenivåer; K1, K2 og K3. Jeg vil i forenklet form ta utgangspunkt i disse 

nivåene for å illustrere refleksjonens betydning i coaching.  Kompetansenivåene kan 



104

kort beskrives som følger: K1 handler om å kunne gjennomføre undervisning, K2 

handler om å kunne planlegge og vurdere undervisning og K3 dreier seg om evne 

refleksjon over praksis. En lærer skal kunne bevege seg mellom disse tre nivåene. 

(Dale, 1997). En ren gjennomføring av coachingprosessen vil befinne seg på K1-

nivået. Dette kan for eksempel innebære at coachen anvender metoder uten å ha et 

reflektert forhold til dette.  En vektlegging av K3 nivået bidrar refleksjon over egen 

praksis. Jeg mener at coachrollen forutsetter en kompetanse på alle nivåene som er 

presentert her.  Men hva skal til for å komme på nivå K3? Dale understreker 

utdanningsinstitusjonenes ansvar (Dale, 1997).  I  Norge kreves det ingen formell 

kompetanse for å praktisere som coach. Jeg vil derfor fremme dette som et argument 

for at institusjoner som utdanner coacher bør legge forholdene til rette for å fremme 

den refleksive praksis hos sine kandidater.  Å sette coaching inn i en læringsteoretisk 

kontekst er derfor nyttig. Her mener jeg at pedagogikken er et viktig bidrag til 

coaching. 

En annen hensikt med denne oppgaven har vært å kaste et lys over forskning på 

coaching.  Det har ikke blitt gjennomført så mange undersøkelser på coaching 

(Gjerde, 2003). Som vi så i kapittel 1 blir effekten og resultater av coaching målt på 

ulikt vis. Et annet forhold er at indikatorer på coachingens effekt er forskjellig.  

Effekten av coaching blir målt ut fra faktorer som lønnsomhet og stressmestring med 

videre.  Den teoretiske drøftingen i denne oppgaven kan fremstå som et argument til 

for å fokusere mer på læringsbegrepet i coaching og hvilke indikatorer som fremmer 

læring.  Jeg mener at det kan være nyttig at coaching får en større læringsteoretisk 

forankring enn det deler av coachinglitteraturen viser i dag.  Min oppfordring er 

derfor at læring i coaching kan bli større gjenstand for forskning i fremtiden. Sett fra 

et pedagogisk ståsted kan vi på den måten få et bedre belegg for om coaching har en 

effekt. 
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