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Filosofisk coaching 
Om coaching med fokus på værdier  
 
Christian T. Lystbæk, Aarhus Universitet 
 
 
Inden for de seneste årtier har coaching bredt sig fra idræt til andre arenaer, først og fremmest 
arbejdslivet men også fritidslivet, samlivet og mange andre områder. Denne udbredelse er 
sket i takt med, at coaching har udviklet sig. Coaching har traditionelt været forbundet med 
fysisk, teknisk og taktisk træning, og som sådan har coaching ikke været relevant mange 
stedet uden for idrættens verden, men i stigende grad er coaching blevet forbundet med 
mental træning og en generel form for sparring, og det er som sådan, at coaching har vundet 
stor udbredelse (Lystbæk 2008).  

I denne brede forståelse af coaching, er der ikke kun er én måde at udøve coaching på. 
Tværtimod er der mange og modsætningsfyldte bud, men fælles for dem er, at coaching 
handler om at man som coach, dvs. den, der faciliterer en lærings- og udviklingsproces hos 
andre, så at sige ”holder sig på sidelinjen” og lader den eller de andre være fokuspunkt og 
hovedperson – ofte betegnet ”fokusperson”. Nogle af de mest markante tilgange i coaching-
feltet tager udgangspunkt i forskellige former for psykologi og psykoterapi, eksempelvis 
psykodynamisk coaching, kognitiv coaching og narrativ coaching, men inden for de seneste år 
er det i stigende grad blevet betonet, at et psykologisk og psykoterapeutisk grundlag ikke altid 
er hensigtsmæssigt i coaching. Som alternativ hertil er der blevet peget på filosofiens tradition 
for samtale om grundlæggende værdier, som et muligt udgangspunkt og omdrejningspunkt for 
coaching (Stelter 2013). 

I det følgende vil jeg belyse en sådan form for filosofisk coaching. Først vil jeg beskrive 
baggrunden for filosofisk coaching og derefter den grundlæggende idé i filosofisk coaching. 
Jeg slutter artiklen med at beskrive en struktur for filosofisk coaching, som man kan støtte sig 
til hvis man gerne vil afprøve filosofisk coaching.  
 
Coaching og filosofi 
Mange vil måske blive overrasket over at se filosofi forbundet med en praktisk rettet form for 
sparring som coaching. Ofte forbinder vi filosofi med noget abstrakt og verdensfjernt, og 
nogle har måske hørt historien om Thales (636-558 f.Kr.), der regnes for den første filosof 
overhovedet, som en aften, hvor han eftertænksomt gik og betragtede himlen, overså en brønd 
og faldt i den. Denne historie peger på, at filosofi som fagdisciplin kan synes abstrakt og 
verdensfjern, men filosofi er mere og andet end abstrakt fagfilosofi. Eksempelvis var Thales 
var faktisk meget optaget af den praktiske nytte af sin filosofi.1 Men det er særligt Sokrates 
(469-399 f.Kr.), der er berømt for at filosofere over hverdagslivets spørgsmål og 
problemstillinger med enkeltpersoner og grupper på gader og stræder i antikkens Athen. 
Sokrates insisterede på, at filosofi har praktisk relevans og interesse i forhold til hverdagslivet 
spørgsmål og problemstillinger. Lige siden har denne praktiske form for filosofi udgjort en 

                                                
1 Thales var den første, der beregnede en solformørkelse på baggrund af sine iagttagelser af himlen. Aristoteles 
(384-322 f.Kr.) fortæller, at Thales på trods af, at han var optaget af de praktiske konsekvenser af sine 
overvejelser, blev hånet for, at filosofi ikke var til nogen nytte. Han blev blandt andet hånet for, at han ikke 
havde formået at omsætte sine mange overvejelser i rigdom og velstand. Thales tog dette som en udfordring. Da 
han på baggrund af sine iagttagelser forudså at olivenhøsten et år ville blive meget stor, opkøbte han samtlige 
olivenpressere i sit lokalområde, som han under høsten tjente mange penge på at udleje.  
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bestandig strømning i filosofien – og været en modstrømning i forhold til den abstrakte 
filosofi. Mange af de, der regnes for de største filosoffer, har fungeret som samtaleparter og 
sparringspartner i deres samtid, selv om denne del af deres virke ikke har plads i deres 
filosofiske værk.2 Det er denne praktiske form for filosofi, der inden for de seneste år er 
blevet videreudviklet til en filosofisk samtaleform, der bliver betegnet ”filosofisk coaching”.  

Selv om betegnelsen ”Filosofisk coaching” er ny, har idéen lange historiske rødder. I 
mere end to tusinde år har filosoffer ført filosofiske samtaler og brevvekslinger med personer 
i deres samtid. Men som egentlig samtaleform blev filosofisk samtale først formelt etableret i 
1981 af den tyske filosof Gerd Achenbach. I 1982 etablerer han det internationale selskab for 
filosofisk praksis, der i dag har medlemmer og nationale selskaber i en lang række lande, også 
herhjemme. 

Udgangspunktet for Achenbachs filosofisk samtale er, at filosofi ikke kan reduceres til 
at kende til faget filosofi og dets lange historie om hvad store og små filosoffer har tænkt om 
dette og hint. Tværtimod. Det er ikke kun de store filosoffer, der har en filosofi. Det har alle.  
 

”Alle har en filosofi. [..] Altså, alle filosoferer – men måske uden at være bevidst om det – 
for så vidt at man ikke kun tænker og gør sig tanker, men også tager stilling til sin 
tænkning og sine tanker. Næsten alle kommer i livet i situationer, hvor en sådan 
`andenordens tænkning´ – som jeg kalder det – hvor man tager stilling til sin stillingtagen, 
viser sig at være nødvendig. [..] Man kan opleve, at tankerne begynder `at rotere´ eller at 
`man kommer ikke videre´, men `træder vande´. Og her ligger på klassisk vis 
anstødsstenen til filosofisk tænkning.”  Achenbach (1982:131, min oversættelse) 

 
Ifølge Achenbach har alle, eksplicit eller implicit, en række grundlæggende forestillinger, som 
vi forholder os til livet ud fra. Eksempelvis har alle mere eller mindre bevidste etiske 
forestillinger om, hvad der kendetegner et godt liv, hvilke hensyn man bør tage til andre, sig 
selv, naturen, osv.. Disse forestillinger udgør forståelsesrammen for, hvad vi opfatter som 
betydningsfuldt, værdifuldt, efterstræbelsesværdigt, troværdigt, osv.. Som sådan udgør disse 
forestillinger grundlaget for vores hverdagsliv, hvad vi gør, hvad vi tænker, hvad vi 
prioriterer, hvordan vi lever vores liv, osv..  

I dagligdagen tager vi for det meste disse grundlæggende forestillinger for givet, men en 
gang i mellem bringes vi til at fundere over og forholde os til dem. At filosofere er derfor ikke 
noget filosoffer har patent på, men noget, som spørgsmål og problemstillinger på alle 
livsområder giver anledning til. Filosofi er først og fremmest en dagligdags aktivitet. At 
filosofere er ikke noget specielt højragende eller teknisk, men en omhyggelig form for 
eftertanke og eftertænksomhed. Enhver, der stopper op for at overveje sin forståelse af 
situationen, er i gang med at filosofere i denne brede forstand. Det er noget de fleste gør af og 
til, men som nogle har mere tilbøjelighed og lejlighed til end andre. Det er et naturligt led i 
ethvert tænksomt og samvittighedsfuldt liv og ikke noget der kræver særlig uddannelse eller 
ekspertise. Det kræver kun en vis villighed til at slippe hidtidige tankemønstre og tænke om 
igen og forfra. Denne forståelse af filosofi fremgår af den oprindelige, oldgræske betydning af 
ordet. ”Filosofi” har etymologisk rod de oldgræske ord filia (søgen, stræben, kærlighed) og 
sofia (visdom). Den oprindelige betydning af filosofi er således visdomsstræben. Etymologisk 
betragtet er en filosof en person, der søger sandhed og visdom, men netop en person, der 
søger. Selv om han eller hun finder nogle guldkorn eller godbidder, holder vedkommende 
ikke op med at søge og tænke videre. Som sådan er filosoffen ikke en ekspert, der ved besked 

                                                
2 Det gælder også mange af de filosoffer, som eftertiden har betragtet som de mest abstrakte og teoretiske, 
eksempelvis René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, m.fl..  
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om et bestemt og afgrænset område af virkeligheden, men er tværtimod en person, som stiller 
spørgsmål til de svar, som ekspertisen lægger frem – og endda undertiden stiller spørgsmål til, 
hvad vi egentlig mener med ekspertise.3  
 
Filosofisk coaching  
En af dem, der har beskrevet filosofisk coaching mest udførligt, er Ole Fogh Kirkeby. Han 
beskriver formålet med filosofisk coaching som det 
 

”at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv, hvor dette væsentlige er de normer, 
værdier, holdnigner, idealer og idéer, som det bevidst eller ubevidst orienterer sig efter, når 
det tænker, føler og handler. […] [D]enne form for coaching – som jeg kalder protreptik – 
peger for mig at se på, at alle mennesker dybest set lever for idéer og idealer, men at den 
daglige praksis i organisationer ikke gør det muligt at komme i forbindelse med et sådan 
normativt funderet meningsunivers. […] Protreptikken handler om at finde mennesket i 
medarbejderen, men hverken som skjult ressource eller en autentisk individualitet” 
    Kirkeby (2008:261-262) 

 
Som det fremgår handler filosofisk coaching om at invitere fokuspersonen til at filosofere 
over de grundlæggende værdier, der knytter sig til de praktiske spørgsmål, som 
vedkommende er optaget af. På denne baggrund betegner Kirkeby også filosofisk coaching 
for ”protreptik”, da det var den betegnelse som man brugte i antikkens Grækenland for en 
lignende filosofisk samtaleform. Men betegnelsen – om vi skal tale om filosofisk coaching, 
filosofisk samtalepraksis eller protreptik – er ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at 
filosofisk coaching tematiserer de grundlæggende værdier, idealer og idéer, der er på spil i 
relation til den tematik, som en fokusperson er optaget af. Det kan være vigtigt, fordi det ofte 
er noget vi glemmer eller helt overser i en travl hverdag. I dagligdagen er vi typisk optaget af, 
hvordan vi for brugt vores (nogle gange skjulte) ressourcer mest effektivt eller hvad jeg har 
lyst (som autentisl individ) i modsætning til hvad andre har lyst til. Det gælder særligt i 
arbejdslivet, som er det, som Kirkeby er optaget af, men for mange af os gælder det på alle 
områder af livet. Vi har ofte så travlt med dagligdagens mål, planer og ambitioner – eller 
simpelt hen bare med hverdagens gøremål – og de udfordringer og kontroverser, vi møder 
her, at vi ikke får tænkt over og tænkt efter, hvad det egentlig er for værdier og idealer, som vi 
gerne vil leve efter. Filosofisk coaching handler om at man ikke bare tænker over de 
spørgsmål, de er optaget af, men også tænker over sin tænkning om disse spørgsmål. Hermed 
hæves samtalen fra et meningsplan til et betydningsplan.  
 Filosofisk coaching inviterer til, at man sammen filosoferer over fokuspersonens 
grundlæggende værdier i relation til en tematik, som er genstand for coaching. Som sådan 
repræsenterer filosofisk coaching en anden tilgang til coaching end de forskellige men 
hovedsageligt psykologisk inspirerede tilgange til coaching, der præger coachingfeltet, derved 
at filosofisk coaching ikke forudsætter bestemte værdier i forhold til de spørgsmål, der rejses, 
men inviterer til at man i coaching filosoferer over grundlæggende værdier. I filosofisk 
coaching flyttes fokus således fra fokuspersonen, dvs. fokuspersonens person og de relationer, 
som vedkommende indgår i, til fokuspersonen, dvs. til fokuspersonens fokus og de værdier, 
der knytter sig hertil. Hermed hæves samtalen til et alment, eksistentielt menneskeligt plan, 
der kan give helt vinkler på de grundforestillinger og værdier man orienterer sig efter. Herom 

                                                
3 Det gælder selv sagt filosoffen som type og ikke den enkelte filosof, der kan være ligeså overbevist om 
bestemte anskuelser og teorier, som en videnskabsmand eller guru, at vedkommende ikke ville drømme om at 
stille spørgsmål ved dem. 
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siger Kirkeby, at  
 

”Protreptikken søger efter den upersonlige grund bag det personlige liv. Den søger efter 
kriterier og perspektiver, ikke efter motiver; den søger efter værdier, ikke efter 
forklaringer; den søger efter grundholdninger, ikke efter bekendelser. […] Dukker der 
biografiske brokker op, og det gør der næsten altid, skal protreptikeren dekonstruere dem, 
således forstået at han søger efter de normer og kriterier, som udgør det perspektiv 
hvorudfra og den toneart, stemningen, hvorigennem de præsenteres.”  
     Kirkeby (2008:264) 
 

Filosofisk coaching adskiller sig fra andre former for coaching ved at invitere til et 
filosoferende undersøgelses- og undringsfællesskab, hvor samtalens parter filosoferer over 
grundlæggende forståelser og værdier. Som mennesker orienterer vi os efter grundlæggende 
idéer og idealer, der ikke blot er individuelle forestillinger og tanker, men er vævet ind i 
konkrete praksisformer og handlemønstre, hvis betydning er langt dybere og rigere end man 
ofte antager. Som sådan er vore grundlæggende idéer og idealer ikke noget, der uden videre 
kan formes og formuleres af den enkelte, men de er heller ikke nogle, vi bare har, som vi kan 
være mere eller mindre beviste om. De udtrykker grundlæggende idéer og idealer, som vi som 
mennesker hver dag må fortolke ved at det enkelte menneske bruger dem på sit liv, og som 
sådan er de under løbende afprøvning og udvikling. 

De kan ikke gives entydige og endegyldige betydninger, men det betyder ikke, at det er 
umuligt for den enkelte at give dem betydning i vedkommendes liv. Det kan de godt, for det 
har de. Men den betydning, de har, kan ikke gives status som almen- og endegyldige. Det 
betyder, at værdiernes konkrete betydning og konsekvenser ikke kan defineres én gang for 
alle, men hele tiden må tages op på ny, ikke bare af hver generation, men af hvert enkelt 
menneske.  

Filosofisk coaching er udryk for en fortsat søgen efter så nuanceret og perspektivrig en 
forståelse som muligt. Og det gælder både for coach og for fokuspersonen, som begge er 
bærer af værdier, meninger og antagelser, som ikke er selvfølgelige, men som det kan være 
godt at reflektere over. Også den filosofiske coach risikerer at blive så overbevist om bestemte 
anskuelser, teorier eller teknikker, at vedkommende ikke ville drømme om at stille spørgsmål 
ved dem. Som værn herimod må hun fastholde sin spørgende, undrende og undersøgende 
stræben efter visdom, ikke kun på fokuspersonens vegne men også på egne vegne. Det kræver 
ikke en filosofisk uddannelse, men det kræver en filosofisk indstilling, dvs. at man forholder 
sig til sine egne og andres grundholdninger og værdier som om man mødte dem for første 
gang; nysgerrigt, åbent og interesseret med en interesse i at forstå (Kirkeby 2008:264). 
 
Sokratiske spørgsmål til afslutning – og en filosofisk begyndelse  
Som invitation til et filosoferende undersøgelses- og undringsfællesskab er filosofisk 
coaching både nemmere og sværere end andre former for coaching. Filosofisk coaching er 
nemmere, fordi en filosoferende coaching ikke kræver nogen særlig viden, men kun kræver 
den visdom, der udgår fra den sokratiske viden om sin ikke-viden. Den nysgerrighed, som 
dette giver anledning til, er et naturligt led i ethvert tænksomt og samvittighedsfuldt liv og 
ikke noget der kræver særlig uddannelse eller ekspertise. Det kræver kun en villighed til at 
slippe hidtidige tankemønstre for at tænke om igen og tænke efter, endnu en gang.  
Men samtidig kan filosofisk coaching være sværere, fordi vi alt for ofte tror, at vi ved besked 
– og dermed bliver det vanskeligt at blive ved med at søge, øve kritik og tænke videre. I 
sådanne tilfælde kan det hjælpe på evnen til at filosofere, at man kender til faget filosofi. 
Ganske vist udgør fagfilosofien ikke en prangende skattekiste med en facitliste af afklarede 
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meninger og anvisninger, men den udgør dog en inspirerende rodekasse, hvor man kan finde 
og genfinde de mest forunderlige og indsigtsfulde tanker, som kan give eftertanken nyt liv. 

Grundidéen i filosofisk coaching er at forbinde grundig overvejelse over praktiske 
problemstillinger, som eksempelvis ”klassiske” temaer i coaching som temaer i relation til 
livsstil, arbejdsopgaver eller relationer, med filosofiske overvejelser over de 
grundforestillinger, der knytter sig hertil. Som sådan involverer filosofisk coaching et løbende 
samspil mellem praktiske og filosofiske overvejelser. Uden filosofisk overvejelser risikerer 
praktiske overvejelse at føre ud selvfølgeligheder, men samtidig er de filosofiske overvejelser 
centreret omkring praktiske problemstillinger for uden disse risikerer de filosofiske 
overvejelse at føre ud i abstrakt spekulation. 

Som afslutning på artiklen kan følgende spørgsmål måske inspirere til at tematisere og 
filosofere over filosofiske grundforestillinger og værdier i coaching: 

• Tænk stort.  
Sæt ord på den almene betydning af det, som fokuspersonen er optaget af. Med andre 
ord: Sæt fokus på ”de store spørgsmål”, som er baggrund for det, der er genstand for 
coaching. Det er ofte spørgsmål, som spørger til, hvad der er ”godt” i en given 
sammenhæng, eksempelvis: Hvad er et sund liv? Hvad er et godt valg? Hvad er et 
godt arbejde? Hvad er et godt liv? Pointen hermed er at gøre det tydeligt, at der altid er 
store værdi-orienterede spørgsmål på spil, som vi orienterer os efter.  
 

• Tænk højt.  
Sæt ord på en eller flere personlige erfaringer. Med andre ord: Stil konkrete spørgsmål 
til en eller flere erfaringer med at orientere sig efter det store spørgsmål, dvs. at have 
truffet et godt valg, være i gang med en god uddannelse, have et godt arbejde eller i 
det hele taget et godt liv. Pointen hermed er bringe personlige erfaringer – positive 
eller negative – med at orientere os efter store værdi-orienterede spørgsmål frem, så 
samtalen bliver personlig og ikke tom spekulation. 
 

• Tænk med.  
Sæt ord på de værdier og idealer, som er på spil. Med andre ord: Stil konstruktive 
spørgsmål til betydningen af de værdier og idealer, der er på spil – både de værdier, 
man selv har, og dem, som andre har og viser på den ene eller anden måde. Pointen 
hermed er at gøre det tydeligt, at der er grundlæggende værdier på spil, som vi 
orienterer os efter på den ene eller anden måde, eksempelvis som vi tilslutter os eller 
tager afstand fra, men før vi tager stilling til dem, er det vigtigt at få dem frem og få 
sat ord på deres grundlæggende idé og intention.   
 

• Tænk mod.  
Sæt ord på de forbehold, man kan have. Med andre ord: Stil kritiske spørgsmål til de 
værdier, der er kommet frem, og/eller den betydning, de er blevet tillagt. Pointen 
hermed er at gøre det tydeligt, at værdier og idealer kan være sammenfatte og/eller 
have brug for at blive balanceret af andre værdier og idealer for at være værdifulde. En 
værdi og et gode kan ofte blive for meget af det gode, dvs. blive for ensidigt og 
”kamme over”, hvis det står alene. Med andre ord er der ofte nogle begrænsninger og 
blinde vinkler ved enkeltstående værdier, som det er vigtigt at få frem, så man ikke 
bliver blind for deres slagside eller bagside.    
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