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LØFT og kompetenceudvikling i coaching 
 
Af Sanne Almeborg 
 
Coaching defineres på mange forskellige måder afhængigt af, hvilke tilgange til coaching, der lægges mest 
vægt på. En af måderne er at se coaching som en målorienteret proces med en løsningsfokuseret tilgang 
(også kaldet LØFT). En central del i en coachingsession er således, at fokuspersonen får formuleret mål og 
mulige løsningsforslag til at ”komme i mål”. Af forskellige årsager er det ofte nemmere for mennesker at 
fokusere på og fortælle om problemer, mens det kan være sværere at formulere de mål og handlinger, som 
kan løse problemerne. Som coaches ved vi, at der både skal udfordres, konfronteres, understøttes, uddybes 
mv. i en coachingsession, fordi de forskellige perspektiver hjælper fokuspersonen til at blive mere bevidst om 
sin måde at tænke og handle på, ligesom de bidrager til, at fokuspersonen kan blive mere specifik i forhold til 
sine mål og realistiske handlemuligheder. Måske er vi knap så opmærksomme på, at en central udfordring 
for mange fokuspersoner rent faktisk er at opdage og udvikle en mere løsningsorienteret tankegang! 
 
Nogle coaches coacher kun i forhold til de mål, som fokuspersonen selv har formuleret, mens andre coaches 
giver feedback til fokuspersonen på den løbende proces og derved bidrager med inspiration til fastsættelse 
af nye mål. 
 
Som coaches må vi have en holdning til, om vi ser det som en del af coachingen at bidrage med vores 
perspektiv på, hvilke kompetencer fokuspersonen med fordel kan udvikle for at blive bedre til fungere 
selvreguleret. På tværs af coachingsessioner med samme fokusperson vil den reflekterende coach kunne 
spotte typiske, uhensigtsmæssige mønstre eller generelle tendenser hos fokuspersonen. Vi kan holde vores 
tanker for os selv og lade fokuspersonen komme til os, hver gang vedkommende har brug for fx at blive 
løsningsorienteret, men vi kan også dele vores tanker med fokuspersonen og lade det være op til 
ham/hende, om der også løbende i coachingsessionerne skal følges op på og arbejdes med et mere 
overordnet mål i form af fx en generel kompetenceudvikling, som er uafhængig af de enkelte konkrete mål. 
Eksempelvis kan det være, at coachen efter nogle sessioner spotter, at fokuspersonen har en tendens til at 
tænke meget begrænsende om sine muligheder og dermed låse sig fast, hver gang vedkommende skal 
formulere mulige løsninger. Coachen kan vælge at give feedback til fokuspersonen: ”Jeg har lagt mærke til, 
at når vi skal snakke om løsningsforslag til de mål, som du har formuleret, så starter du med at fortælle om 
alle de begrænsninger, risici og besværligheder, som du kan forestille dig. Har du tænkt på det?”. Afhængigt 
af hvilken reaktion der kommer fra fokuspersonen, kan coachen supplere med: ”Hvordan tror du, det ville 
være for dig, hvis du startede med at kigge på muligheder og fordele?”. En sådan feedback til fokuspersonen 
vil åbne mulighed for, at fokuspersonen kan få øje på, at der måske er behov for at sætte et overordnet mål i 
form af udvikling af en kompetence til at se muligheder og fordele. For nogle coaches vil en sådan 
tilbagemelding muligvis forekomme som ”utidig” indblanding i fokuspersonens intentioner med coachingen, 
mens det for andre kan ses som en vigtig feedback, der giver mulighed for et kig ind af det blinde vindue jf. 
Joharis vindue i figuren nedenfor. 
 

 
 
Figur: Joharis vindue – en model til bevidstgørelse om de sider, en person viser/ikke-viser/ikke-er-bevidst-
om-at-vedkommende-viser af sig selv i relationer. 
 
Har du tænkt over, hvilken holdning du har? 


