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Abstract  
 

In the literature on managerial training, there is a tendency to place the bodily side of learning as an 

addition to true learning of a mental and rational nature rather than a prerequisite and basis for 

learning. Since the brain and central nervous system are specialized parts of the body, we must cross 

the line between the embodied and the mental; learning is conditioned by the body as a whole. 

 

The aim of this thesis is to study how activates based one embodied learning can be integrated into 

existing leadership teaching. This is done in a qualitative and exploratory study of planning and 

development of the leadership training at the Royal Danish Naval Academy in the module Basic 

Military Leadership.  

The thesis applies a body-phenomenological perspective presented by Merleau-Ponty, which sees the 

body as ubiquitous, and the prerequisite for human perception, movement, and cognition. In 

continuation of this, embodied learning has been defined as specific, bodily processes that lead to 

new ‘habits’. Specific bodily processes refer to processes in which sensuality, movement, and 

emotion play a crucial role. By habit, I follow Merleau-Ponty's understand, where habit is the sum of 

what is learned such as knowledge, attitude, and skills.  

 

Using the methods from design thinking and considering the planning of the upcoming (now ongoing) 

theory teaching in Basic Military Leadership, I find that activities based on embodied learning can be 

integrated into the existing theory teaching by complying with three organizational frameworks and 

conditions: First, the activities must enable the acquisition of (new) bodily actions, as the body is the 

bearer of tacit knowledge. Secondly, the activities must be used as an intervention method to support 

the teaching’s current learning goals, and should possible to carry out within a realistic time frame, 

to accommodate an already tightly packed teaching program. Third, the activities must allow the 

cadets to sense their bodily state (interoceptivity), and thus create a basis for reflections on the 

leadership.  

How can acitivities based on embodied learning be integratet into existing theory teaching at the Royal Danish 

Naval Academy in the module Basic Military Leadership? 
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As a result of this, six basic principles have been developed: intervention method, purpose, continuity, 

sensing, breeding ground, and reflection. By integrating these six principles in the design of the 

activities, it is possible to integrate activities based on embodied learning in the existing teaching. 

How exactly this can be done is operationalized in the activity catalog The Bodily Compass, which 

offers 10 concrete activities based on embodied learning, specifically targeted at the Royal Danish 

Naval Academy in the module Basic Military Leadership.  

 

I discuss whether the final design of the activity catalog is an expression of pragmatic solutions that 

compromise some qualitative criteria or whether the final choices despite compromises add a 

significant boost to the training. Butler's theory of performativity as repetitive and reproductive 

practices (speech and deed) has been incorporated and provides an opportunity to comprehend the 

peculiarities of the Armed Forces' institutional use of the body, where power structures for correct 

behavior are embedded and where actions are a reproduction of cultural norms.  
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1. Indføring i feltet   
 

”Den europæiske sikkerhed er truet.” (Regeringen, 2022) 

Sådan lyder Regeringens reaktion på Ruslands angreb på Ukraine, der anses for at være en trussel 

mod de demokratiske værdier, som Europa bygger på, og den 6. marts 2022 sikrer et bredt flertal i 

Regeringen derfor et økonomisk løft til Forsvaret som led i håndteringen af den nuværende 

sikkerhedspolitiske situation (Forsvarsministeriet, 2022). Situationen er et eksempel på, hvordan 

pludselig foranderlighed og høj kompleksitet stiller krav til militære ledere om at kunne navigere med 

professionel dømmekraft, hvor der ikke er klare svar og hvor beslutninger skal træffes på 

ufuldstændige grundlag.  

 

1.1 Ledelsesetik 

At udøve effektiv og etisk forsvarlig ledelse bliver i Forsvarets ledelsesgrundlag 

(Forsvarskommandoen, 2008)  fremhævet som evnen til at finde sammenhæng mellem det man 

antager, det man vil og det man gør. Forsvarets ledelsesgrundlag hviler på en dannelsesproces og 

kultur, som kommende ledere i Forsvaret træder ind i og formes af. Nye ledere bliver en del af et 

bestemt praksisfællesskab, der fastlægger rammerne for passende og korrekt adfærd (Nørgaard, 

Thorbjørnsen og Holsting, 2008). Forsvaret har defineret ni kendetegn ved god ledelse: styrke, mod, 

fremsyn, handlekraft, sammenhæng, troværdighed, indblik, fællesskab og udvikling. Dertil kommer 

en situationsbestemt vurdering og fortolkning i beslutningsøjeblikket, som ikke kan nedfældes i 

generelle regler og direktiver, men beror på evnen til at anvende selvstændig dømmekraft. Forsvarets 

ledelsesgrundlag er endvidere spændt ud over forholdene stabilitet og fornyelse samt resultat og 

relationer (Forsvarskommandoen, 2008). Behovet for øget fleksibilitet under komplekse forhold og 

vedvarende moderniseringer af den militære organisation, kombineret med stram ressourcestyring 

stiller øgede krav til den militære leder, der forventes at besidde stærke, aktive ledelseksompetencer 

som evnen til at planlægge, træffe beslutninger, tage initiativer og handle (Holsting, 2017). Latent i 

handlekraften ligger imidlertid den mulighed, at ens handlinger fungerer som strategi til at slippe af 

med et indre ubehag uden validt beslutnings- og handlegrundlag (Holm, 2014). Impulsiv handletrang 

skaber en frygtsom aktivitet uden retning, hvorfor erkendelsen af et sådan handlemønster og 

udvikling af negativ formåen er nødvendigt, hvis adfærden skal ændres. Negativ formåen er en ofte 

overset ledelseskompetence, der drejer sig om at kunne udholde og forblive i en tilstand af  
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usikkerhed, altså evnen til være med dét der er og tolerere en eventuel trang til at slippe væk (Holm, 

2014).  Forsvarets officersuddannelser er én af Danmarks mest komplekse lederuddannelser. Her 

trænes kommende ledere i at navigere i et spændingsfelt mellem vidt forskellige og ofte modstridende 

værdikrav (Holsting (2017). Da jeg i mine indledende undersøgelser snakker med studielektor på 

Institut for Ledelse og Organisation, der underviser i teoretiske ledelsesfag på Søværnets 

Officersskole, får jeg inblik i, at undervisningen er bygget op omkring kognitive læreprocesser, der 

gør lederen i stand til at træffe beslutninger, planlægge, analysere og koordinere. Han fortæller, at de 

har interesse i at inddrage mere kropslighed i ledelsesundervisningen:  

 

 ”Vi er begyndt at tale om, at kroppen skal have en tydeligere plads, derfor har vi planlagt en 

pres-dag. Det er et konkret produkt af de tanker, vi har gjort os med ønsket om at bringe mere krop 

ind i undervisningen. Men, hvordan vi kan integrere kroppen i den daglige klasserumsundervisning, 

det har vi ikke gjort os så mange tanker om. Vi har ikke noget grundlag for at sige, hvordan vi 

systematisk arbejder med kroppen.” (Ask, bilag 6.2, s. 37.).  

 

Denne samtale bliver grundlaget for specialets undersøgelsesfelt, som stiller skarpt på, hvordan 

kroppen kan bringes i spil inden for rammerne af den eksisterende ledelsesundervisning på modulet 

Grundlæggende militær ledelse på Søværnets officersuddannelse. Dette uddybes yderligere i kapitel 

2.  

 

1.2 Ledelse er forankret i kroppen 

Kroppen er ofte glemt i ledelseslitteraturen og kroppens fravær i hverdagen forringer en leders evne 

til at reflektere og handle med afsæt i både en kognitiv og en følelsesmæssig bevidsthed. Et blik for 

kroppen, sanseindtryk og bevægelse optimerer lederens evne til at  skabe følgeskab, træffe 

beslutninger og interagere indsigtsfuldt med sine omgivelser (Melina, Burgess, Marturano & Lid-

Falkman 2013). Derfor er det relevant at udvikle en undervisningspraksis, der åbner op for at erhverve 

kropslige erkendelser.  

Når vi taler om uddannelse af kommende ledere må det være essentielt at uddybe, hvad læring 

egentlig er. Begrebet læring bruges meget bredt og i forskellige betydninger. Læring kan referere til 

resultater af en læreproces og betegne det, der er lært. Læring kan henvise til psykiske processer, 

som finder sted under den enkeltes læreproces. Læring kan dreje sig om samspilsprocesser mellem 

individet og dets materielle og sociale omverden, som forudsætter læreprocessen (Illeris, 2007). Illeris 



   
 

 8 

pointerer, at der er en tendens til at placere den ”kropslige side af læringen som en slags tillæg til den 

”rigtige” læring af psykisk og fornuftsmæssig karakter i stedet for som en forudsætning og et 

grundlag for denne læring” (Illeris, 2007, s. 23). Læring finder primært sted gennem hjernen og 

centralnervesystemet, som er specialiserede dele af kroppen. Hvis man vil nærme sig en forståelse af, 

hvordan vores læringsmuligheder er udviklet og fungerer påpeger Illeris (2007), at man nødvendigvis 

må overskride skellet mellem det legemlige og det mentale. Et skel, der gennem århundrede har 

domineret den vestlige verdensforståelse (Illeris, 2007). Her er det interessant at inddrage begrebet 

kropsforankret læring, beskrevet af Thomas Moser (2007) som dels de kropslige processer, der ligger 

til grund for læring, dels de resultater, som er en konsekvens af læring og dens forankring i kroppen. 

Således skabes læringsrelevante erfaringer i det kropslige møde med verden uanset om det gælder 

konkret, abstrakt eller teoretisk læringsindhold (Moser, 2007; Helth, 2021). Essentielt for denne 

læringsforståelse er, at mennesket (og altså også Forsvarets kommende ledere) er til stede i verden i 

kraft af kroppen.   

 

Hvordan kan lederens egen-sansning anvendes som understøttende læringsgreb i udviklingen af 

reflekterende og professionelle ledere? Med afsæt i ovenstående er det forskningsmæssigt interessant 

for dette speciale at undersøge, hvordan aktiviteter, baseret på kropsforankret læring, kan integreres 

i den eksisterende teoriundervisnings rammer og vilkår. Specialet er således et kvalitativt og 

eksplorativt studie af planlægning og udvikling af ledelsesundervising på modulet Grundlæggende 

Militær Ledelse på Søværnets diplomuddannelse. Formålet er at belyse, hvordan kropsforankret 

læring kan integreres i teoriundervisningen gennem empiri i form af interviews og deltager-

observation.  

1.3 Problemformulering 

 

  
1.3 Problemformulering 

Hvordan kan aktiviteter, baseret på kropsforankret læring, integreres i den eksisterende teoriundervisning på 

Søværnets diplomuddannelse i modulet Grundlæggende Militær Ledelse?  

 



   
 

 9 

Afgrænsning 

Specialet tager afsæt i en kropsfænomenologoisk ontologi, og Maurice Merleau-Ponty anvendes som 

teoretisk referanceramme. Dette leder sammen med ovenstående introduktion til definitionen på 

kropsforankret læring, som benyttes i dette speciale, nemlig specifikke, kropslige processer, der fører 

til ny ’vane’. 

 

Med specifikke kropslige processer menes processer i hvilke sansning, bevægelse og følelse spiller 

en afgørende rolle. Vane henviser til Merleau-Pontys begreb, der beskriver summen af det lærte, 

såsom kundskab, viden, holdning og færdighed. Således rummer denne definition på kropsforankret 

læring (herefter KL) både proces og resultat.   

 

Specialts forskningsdesign (kapitel 4.2) trækker på arbejdsmetoder fra designtænking. Specialet søger 

svar på, hvordan aktiviteter baseret på KL, kan interegreres i den eksisterende teoriundervisning og 

designprocessen bevæger sig i et spændingsfelt mellem problemstillingens mange løsnings-

muligheder på den ene side og undervisningens faktiske rammer og vilkår på den anden. At arbejde 

i en bevægelse mellem disse to forhold har muliggjort et re-design af eksisterende læringsaktiviteter 

på modulet Grundlæggende Militær Ledelse (herefter GML) i Søværnet. Således præsenterer 

specialet et løsningskoncept i form af et aktivitetskatalog med titlen Det Kropslige Kompas, som er 

blevet til i denne eksplorative og iterative proces.  

 

Begrebet interoceptivitet anvender jeg for dét at rette opmærksomhed mod sin egen krops indre 

tilstand. Dette med reference til den interoceptive sans, der uddybes i kapitel 1.5 

 

1.4 Litteraturgennemgang  

Litteraturgennemgangen i nærværende kapitel har til hensigt at afdække relevant forskning, der 

bidrager til en forståelse af kroppens betydning for dannelsen af kommende lederes professionelle 

dømmekraft. Der følger først en kort gennemgang af neurovidenskabens bidrag til viden om 

menneskets beslutningsprocesser, herunder en introduktion til menneskets interoceptive sans og 

begrebet body awareness. Dernæst fremhæves forskningsprojekter, der bevidst arbejder med kroppen 

i lederuddannelsesprogrammer. Sidst præsenteres den militære kontekt, i hvilken specialet er vokset 

frem, med en kort introduktion til kroppens udtryk i militær ledelse. Databaser brugt i 
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litteratursøgningen omfatter PsykInfo, Pubmed, AAU bibliotek, GoogleScholar, ABI/INFORM og 

FAK bibliotek1. Primære søgetermer inkluderer blandt andet lederskab, lederudvikling, embodied 

leadership, militær ledelse, somatic practice, neuroleadership, mind-body connection, interoception, 

kropslig læring, fænomenologisk læring og esthetic-based competences.  

I kropskulturforskningen er kroppen blevet analyseres og beskrevet gennem historien. Kroppen er i 

et kartesiansk perspektiv forstået som et naturfænomen, hvorimod psyken anses som noget, der 

tilhører kulturen. Kulturforskere har udfordret denne opfattelse ved i stedet at forstå kroppen som 

noget, der formes af den kultur den fødes ind i. Skellet mellem natur og kultur blev endeligt forsøgt 

overskrevet, da kulturelle konstruktioner såsom sprog fik en betydelig rolle i måden kroppen blev 

opfattet; den blev talt til eksistens. Denne tradition henter sin inspiration fra Michel Foucault, der 

anskuer kroppen som arena for en politisk og videnskabelig magtkamp, der igen regulerer og 

modellerer kroppen gennem samfundets diskurser og magtrelationer. Merleau-Ponty ophæver denne 

forståelse af kroppen som en ting og anskuer perceptionen (kroppens samlede sanseapparat) som 

forudsætning for subjektets oplevelse af dets eksistens (Otto, 2008). Specialet anlægger sidstnævnte 

kropsforståelse, hvor subjektet sanser, lever og erfarer med kroppen som omdrejningspunkt. Dette 

udfoldes i kapitel 3.  

1.5 Neurovidenskabens bidrag  

Hukommelse, læring, fornøjelse, frygt og bevægelse er hverdagsbegreber, vi forholder os mere eller 

mindre bevidst til hver dag, men hvordan fungerer det egentlig? Det kan neuroanatomi og 

neurofysiologi hjælpe os til at forstå (Dingman, 2019).  

 

Beslutningstagning 

Læring er ikke alene et fornufts-anliggende, men bygger også på kropslige fornemmelser, der 

kommer til udtryk gennem kropsholdning, bevægelsesmønstre, mimik og åndedræt (Illeris, 2007; 

Strozzi-Heckler, 2007). Antonio Damasio (2001) præsenterer i ”Descartes’ fejltagelse: følelse, 

fornuft og den menneskelige hjerne” den antagelse, at fornuften er tæt knyttet til følelser som 

altafgørende for individets beslutningstagning og sociale samspil. Damasio skelner mellem 

emotioner, forandringer i kropstilstanden, der kan observeres af andre (Damasio 1999, s. 154) og 

 
1 Forsvarsakademiets publikationer, https://www.fak.dk/da/biblioteket/publikationer/ 

https://www.fak.dk/da/biblioteket/publikationer/
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følelser, oplevelsen af denne kropstilstand (Damasio 1999, s. 161). Mennesket kan kun træffe 

beslutninger i komplekse situationer, hvis hjernen modtager signaler fra kroppen om dens emotionelle 

tilstand, hvorfor den kropslige dimension altid er nærværende i beslutningsprocesser (Damasio, 2001; 

Bach, 2022). Damasio uddybber dette i sin teori om somatiske markører bl..a ved at fremhæve, at 

vores erindringer forstærkes af en følelsesmæssig komponent. I forbindelse med læring knyttes 

emotioner og følelser til bestemte scenarier og genopdages, når lignende situationer opstår. Kroppen 

husker, siges der og vi påvirkes – om vi vil det eller ej – af denne indlejrede information.  (Damasio, 

2001; Illeris, 2007) 

Psykolog Daniel Kahneman præsenterer i ”Thinking fast and thinking slow” (2011) to systemer, som 

menneskets har til rådighed, når det skal træffe beslutninger; System 1 er styret af den limbiske hjerne 

og er automatiserede, ubevidste handlinger, der er båret af følelser. Dette system har tendens til at få 

os til at vælge de nemme løsninger, se mønstre, der ikke eksisterer og træffe forhastede beslutninger 

på basis af begrænset information og tidligere erfaring (Dette er et eksempel på, at kroppens 

informationer ikke pr. definition hjælper os til at træffe hensigtsmæssige beslutninger).  System 2 er 

styret af den kognitive hjerne og har med menneskets rationelle, logiske og bevidste valg at gøre. 

Dette system kræver stor koncentration, og vi overlades derfor ofte til system 1, hvor impulser og 

automatik tager over. Kahnemans (2011) forskning viser, at mennesket overvejende er styret af 

automatiserede beslutningsprocesser, og at fornuften først kommer ind i billedet, når vi 

efterrationaliserer. Ifølge Kahneman  kræver velfunderede beslutninger, at vi giver plads til system 2 

ved at sætte tempoet ned og tillade langsommeligheden. 

 

Interoception & body awareness 

Indledningsvist til dette aftsnit kan det være relevant at give et kort overblik over menneskets sanser:  

INTEROCEPTORER 

Sanseindtryk, der kommer indefra kroppen 

EXEROCEPTORER 

Sanser, der registrerer udefrakommende stimuli 

• Den vestibulære sans (labyrint- og ligevægtssansen) 

 

• Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen, 

kropsposition og bevægelse af muskler og led) 

 

• Den interocptive sans (fornemmelser fra kroppens 

indre fysiologiske tilstand)  

• Den taktile sans (berørings- og følesansen) 

 

• Den auditive sans (høresansen) 

 

• Den visuelle sans (synsansen) 

 

• Den olfactoriske sans (lugtesansen) 

 

• Den gustatoriske sans (smagssansen) 

Figur 1. Oversigt over menneskets sanser kategoriseret i interoceporer og exteroceptorer (Shibye og Klausen, 2012b).  
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Begrebet introception refererer til den proces, hvorved nervesystemet sanser, fortolker og integrerer 

signaler, der stammer fra kroppen og giver et øjebliksbillede af kroppens indre landskab på tværs af 

bevidste og ubevidste niveauer (Khalsa et al., 2018, s. 501; Olsen, 2021a). Steen Schytte Olsen, Ph.d. 

i muskelfysiologi, beskriver interoception som et neuralt sansesystem, et netværk til understøttelse af 

kroppens homeostase, dvs. autonome, hormonelle og adfærdsmæssige neurale mekanismer, der 

opretholder optimale fysiologiske forhold i kroppen, og som kontinuerligt reagerer på alle indre og 

ydre miljømæssige forhold. (Craig 2015; Olsen 2021a). Bud Craig (2013) har påvist, at baner i 

rygmarven leder sensorisk information fra hele kroppen til hjernen2 og interoception er derfor 

relevant at inddrage i forholdet mellem krop og psyke, evnen til perception, menneskets bevidsthed, 

velvære, beslutningstagen og adfærd (Olsen, 2021a). Craig (2015) påpeger, at denne forståelse af 

interoception desuden understøtter Damasio’s hypotese om somatiske markører. Begrebet 

interoceptive awareness optræder i litteraturen som body awareness; altså sansning af kroppens indre 

tilstand. Interoception udgør derved grundlaget for forståelsen af subjektets kropslige tilstand. Ved at 

rette opmærksomhed mod interoceptive signaler og blive bevidst om disse, kan man aktivere 

forbindelsen mellem kroppens tilstand og dens mentale og følelsesmæssige oplevelse (Olsen, 2021b). 

I relation til specialets undersøgelsesfelt kan interoceptive awareness eller body awareness anvendes 

som interventionsmetode, hvor aktiviteter hjælper kommende ledere til at rette deres opmærksomhed 

mod umiddelbart oplevede kropsfornemmelser. På den måde kan disse aktiviter være en metode til 

at skabe en kropslig opmærksomhed, som yderligere kan føre til refleksioner, der ellers havde været 

vanskelig at nå frem til. Arbejder man med body awarenes som metode, behøver interventionen ”ikke 

[kun] at handle om sansninger fra kroppens indre (interoception), men kan også med fordel være 

eksteroception (fx berøring) og proprioception (fx bevægelse).” (Olsen, 2021b, ¶ Body awareness 

som interventionsmetode). Body awareness kan også være et mål i sig selv. Her kan man inddrage 

begrebet som et fysiologisk sanseaspekt, hvor det drejer sig om at have evnen til at mærke kropslige 

signaler, forskellige funktionelle tilstande og ændringer i disse. Det er vigtigt at påpege, at det ikke 

nødevndigvis er et spørgsmål om at have en høj eller lav body awareness, men snarer om at have 

forståelsen af body awareness som et begreb for interoceptiv sansning, som kommende ledere bevidst 

kan arbejde med (Olsen, 2021b). 

 

 
2 Særlig vigtig er insula, som er essentiel for vores bevidsthed om kroppens indre tilstand: ’the feelings from the body’ (Craig 2011). 

Insula er ofte kendt som både et område i hjernen, der formidler kropsreaktioner ved følelsesmæssige reaktioner, såvel som et 

område, der medvirker i værdibaserede beslutninger.  
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Således bidrager neurovidenskaben med en forståelse af sammenhængen mellem Sørværnets 

kommende lederes krop og beslutningstagning.  Det bliver fremhævet, at de kropslige impulser som 

Søværnets kommende ledere modtager knytter an til deres følelser (der afspejler den aktuelle psykiske 

og kropslige situation, stemning og relevante følelsesmæssige erindringer), og med resultaterne af 

relevant tidligere læring eller erfaring som grundlag for både deres reaktion (beslutning) og den 

læring, de uddrager af situationen.  

 

1.6 Skal lederuddannelser nytænkes?  

Paula Helth sætter med sit Ph.d. projekt Leatning in Practise (2018) fokus på lederuddannelsernes 

fravær af æstetisk læring. I artiklen Aesthetic-based competences lead to sustainable learning 

practice: Re-think public management through the lens of sustainability (2019) og bogen Æstetisk 

Lederskab (2021) fremhæver Helth, at ledelsesudviklingen i Danmark er præget af abstrakte og 

instrumentelle læringsformer, adskilt fra kroppen, der hæmmer succesfuld transfer fra ledelsesteori 

til ledelsespraksis. Hun argumenterer for, at læringsmetoderne på lederuddannelser bør inkludere 

praktisk undervisning, der aktiverer sensoriske opfattelser og æstetisk bevidsthed. I forskellige 

netværksgrupper af ledere, undersøger Helth, hvordan den refleksive praksis kan understøttes og 

medvirke til at fremme og styrke transformativ læring gennem æstetisk performance3. Ved at udføre 

og iagttage æstetisk performance blev lederne trænet i at skifte perspektiv i relevante 

ledelsesdilemmaer, først og fremmest ud fra et kropsligt, følelsesmæssigt og æstetisk ståsted – 

hvorefter individuelle og fælles refleksioner baseret på indre kropslige fornemmelser og 

følelsesmæssige påvirkninger skabte nye forståelser for helheden. I refleksionen over sanselige 

påvirkninger opstod nye indsigter om den situation lederne befandt sig i – og muligvis gerne ville 

forandre. Dette gav lederne oplevelsen af nye handlemuligheder og overblik over mulige 

ledelsespositioner, de kunne indtage i et givent dilemma (Helth, 2021). Den ungarske filosof Karl 

Polanyi (1886- 1964) henviser med begrebet tavs viden (tacit knowledge) til, at mennesket kan være 

i besiddelse af viden, selvom den viden ikke kan gives sproglig form. Oplevelsen spiller en semantisk 

betydningsmæssig rolle. Uden ”oplevelsen, erfaringen, smerten og glæden” mangler den 

ressonansbund, der skal give sætningen, poesien og metaforen sit betydningsmæssige indhold. 

Tilegnelsen af tavs viden kan ikke ske på traditionel sproglig, skolastisk vis – og kan dermed ikke 

 
3 Æstetisk performance trækker tråde tilbage til Augosto boal (år), der gennem forumteater arbejdede med æstetiske læreprocesser.  
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formidles på samme måde som eksplicit viden. De tavse dimensioner falder netop udenfor eller ligger 

i periferien af sproget (Wackerhausen og Wackerhausen (1993).   Strozzy Institut4 henviser desuden 

til, at 300 gentagelser producerer muskelhukommelse (evnen til målrettet at tage en ny handling), 

mens 3000 gentagelser skaber legemliggørelse (at være i stand til at anvende denne nye handling 

automatisk, selv under pres) (Strozzi Institute, u.år., ¶ FAQs. Why embodied learning?).  

 

Forskningsprojketet MOVING (eaviden, u.år), der er blevet til i et samarbejde mellem Lektor ved 

Københvans Universitet Helle Winther (2012;2013) og erhversakadamiet Zealand, undersøger 

udviklingen af lederes praktiske visdom gennem kropsligt forankret lederskab. De undersøger blandt 

andet, hvordan ledere træffer gode beslutninger (Larsen 2019, s.1). MOVING har en 

kropsfænomenologisk og bevægelsespsykologisk tilgang i undersøgelsen af, hvordan den 

professionspersonlige kompetence5 kan implementeres i nuværende lederuddannelser. Lederskab bør 

ikke baseres på lineær tænkning eller intellektuel forståelse, men derimod på bevægelser og 

fornemmelser. Denne forståelse kommer til udtryk i forskningsprojektet, hvor didaktiske greb inden 

for bevægelse, dans6 og musikalitet inddrages.  

 

Ovenstående er interessant for specialet, hvis problemfelt omhandler forankring af læring, intelligens 

og transformation for Søværnets kommende ledere. I kapitel 3.4 præsenteres – i forlængelse af dette 

afsnit – begrebet embodied leadership beskrevet af Pete Hamill (2013). I et rammesat arbejde med 

kropslighed tilbydes Søværnets kommende ledere adgang til indre oplevelser, fornemmelser og 

følelser med deraf afledt mulighed for refleksion over og italesættelse af betydningen af dette, - i 

tilvejebringelse af en dybere forståelse for lederrollen. Ovenstående litteraturgennemgang tager afsæt 

i civile ledelsesteorier, hvorfor en gennemgang af den militære ledelsespraksis er på sin plads.  

  

 
4Richard Strozzy etablerede i 1985 Strozzy Institute, som beskæftiger sig med embodied leadership og somatic training i hele verden. 

Instituttet holder til i Californien, USA. https://strozziinstitute.com/teams/ 
5 Begrebet professionspersonlig kompetence er defineret af Helle Winther i ”Kroppens sprog i professionel praksis” (2019) som tre 

dynamiske principper; 1) egenkontakt: kontakt til egen krop og følelser, 2) Kontaktevne: evnen til at se, lytte, sanse og mærke, og 3) 

lederskab over situation: professionelt overblik og evnen til at indtage et rum.  
6 Rudolf Laban (1879-1958, ungarsk danseteoretiker, udviklede Labanotation, som er et sprog for bevægelser. Laban anskuer alle 

bevægelser gennem elementerne: Body (krop), Effort (dynamik), Shape (form) og Space (sfære). Til sammen kaldes disse for BESS-

konceptet (Laban, 2011).  

https://strozziinstitute.com/teams/
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1.7 Den militære ramme 

Jacob Rømer Barfod (2021) har i sin Ph.d. i Militær Ledelse undersøgt, hvordan ledelse bliver 

bedrevet i militære højrisikoteams. Afhandlingen går tæt på praksis og undersøger, hvordan soldater 

i højrisikoteams koordinerer handlinger gennem ledelse, og hvordan de håndterer afvigelser og 

usikkerheder. Ved at studere de situerede praksisser og anvende mikroanalyser i form af multimodale 

interaktionsanalyser giver afhandlingen en udvidet forståelse af, hvordan militær ledelse reelt udøves. 

Barfod (2021) fremhæver, at militær ledelse handler om at træffe beslutninger i fællesskab, og at 

ledelse ikke er knyttet til én person, men noget der hele tiden koordineres og skabes sammen. Barfod 

påpeger, at den militære leder dels skal besidde kognitive, altså analytiske kompetencer, dels 

emotionelle, der handler om at kunne skabe følgeskab. Dette for at sikre hastighed, veludviklet 

rolleforståelse, fokuserethed og initiativparathed, der udgør væsentlige ressourcer i den militære 

ledelse (Barfod, 2022a; Barfod, 2022b) . Militæret har altid brugt soldatens krop som medie. Kroppen 

er blevet formet og reguleret gennem organisatoriske regler, begrænsninger og krav. Den ideelle 

militære krop udtrykker også medarbejderens mentale karakter: god selvdisciplin, aldrig at være træt 

og altid have kontrol (Sasson-Levy, 2008). Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet udgør tilsammen Det 

Danske Forsvars kerne.  Officerer skal være i god fysisk form og Forsvaret skriver på deres 

hjemmeside, at ”En uddannelse i Forsvaret stiller store krav til din fysiske form, og du vil derfor blive 

testet ved optagelsesprøven.” (Forsvaret, u.år) hvor kadetten7 forpligter sig til at opretholde 

grundlæggende militære færdigheder gennem hele uddannelsen, herunder en vis fysik. James C. Uhl 

(2011) undersøger erfaringer og indsigter fra tidligere Navy SEAL i Californien i forhold til forskelle 

mellem deres militære og civile liv. At slutte sig til militæret – i dette tilfælde flåden – betød retten 

til en position med ære og magt. Uhl (2011) viser i sine undersøgelser, at den magt stort set forsvant, 

når folk forlod tjeneste og trådte ind i det civile liv. Derudover viser hans undersøgelser, at de 43 

mænd, der planlagde at gå i aktiv tjeneste i flåden, identificerede sig selv som mere selvdisciplinerede, 

i bedre fysisk form, med større følelsesmæssig kontrol, mere motiveret af pligt, ære og formål, og 

mere intelligente end andre – simpelthen på grund af deres opfattelse af militæret. Denne symbolske 

magt forbundet med militæret bruges til at konstruere en identitet, der internaliserer forventninger og 

normer forbundet med en bestemt status (Burke, 2004). Det Danske Forsvar og Politi er de eneste i 

Danmark, der opretholder statens magtmonopol, dvs. eneretten til lovligt at anvende vold som 

 
7 En kadet er en studerende på en officersskole.  
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instrument. Det har betydning for lederens opgaveløsning, der i sidste indstands kan koste 

medarbejdernes liv (Nørgaard, Thorbjørnsen og Holsting, 2008).  

 

Vilhelm Holsting (2017), Institutchef for Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet, 

undersøger i sin Ph.d.-afhandling den samfundsmæssige udvikling af officerens værdier på baggrund 

af fransk filosofisk kritik- og retfærdiggørelsesteori. Holstings (2017) undersøgelser viser, at det 

militære chefvirke er komplekst og skal lykkes i et spændingsfelt mellem vidt forskellige og ofte 

modstridende værdikrav. Officerer værdsættes for deres evne og vilje til at finde løsninger, der virker 

i praksis, og som balancerer og tager hensyn til de modstridende værdier. Samtidig viser resultaterne, 

at historiske militære værdier som lydighed, disciplin, opofrelse og handlekraft stadig er helt centrale 

for det militære virke (Finnedal, 2018). Militær ledelse er en mangesidet størrelse, der udspiller sig i 

forskellige kontekster og situationer, og som til stadighed forhandles, udvikles og antager nye former 

og nuancer. Endvidere konkluderer Holsting (2017), at der indenfor ledelsesudvikling ikke er tale om 

to parallelsamfund, det civile og det militære, men at ledelsesudviklingen i militæret følger 

samfundsudviklingen. Dette skaber argumentation for, at de civile ledelsesteorier og forståelser 

omhandlende (kropsforankret) lederudvikling, der blev introduceret tidligere, stadig er relevante at 

inddrage i den militære konstekst.  

 

Begrebet situational awareness er endvidere essentielt for det militære ledelsesvirke. ”Situation 

awareness is the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, 

the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future.” (Endsley, 

1995). Situational awareness anvendes i den militære ramme som kendskabet til elementer i et givent 

område, der er nødvendigt for at træffe velfunderede beslutninger.  
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2. Forsvarets virkelighed  
 

I den militære ledelsesproces skal mål og midler afvejes i overensstemmelse med det politiske 

grundlag og hensynet til andre aktører, der udøver lovlig indflydelse på Forsvarets virke. I Forsvarets 

ledelsesgrundlag står beskrevet, at god ledelse hviler på et menneskesyn, hvor ”mennesker aldrig må 

blive reduceret til rene midler, idet mennesker i modsætning til alle andre ressourcer, er værdifulde 

i sig selv.” (Forsvarskommandoen, 2008). 

 

Forsvarsakademiet (FAK) er en selvstændig og uafhængig uddannelsesinstitution under 

Forsvarskommandoen. Officersuddannelsen er en lederuddannelse, der tilbydes i Hæren, Søværnet 

og Flyvevåbnet, på Forsvarets sprogskole og i Beredskabsstyrelsen. I 2011 blev 

officersuddannelserne akkrediteret og dermed yderligere akademiseret. Anders Puck Nielsen (2016) 

gør rede for akkrediteringen, som et vigtigt emne og uddannelsesstrategisk valg i relation til de 

grundlæggende og videregående officersuddannelser. Han argumenterer for, at den reflekterende 

praktiker i løsningen af problemer skal kunne anvende mange af de metodiske værktøjer som en 

forsker anvender til at skabe ny viden (Andersen, 2016). På Forsvarsakademiets uddannelsescenter 

(UC) har man eksperter, der støtter, inspirerer og kompetenceudvikler medarbejdere ved FAK til at 

udvikle læringsforløb af høj kvalitet. Forsvarets uddannelsesstrategi (Forsvarsakademiet, 2020) 

fremsætter, at Forsvarets uddannelser gennemføres med et pædagogisk sigte om at styrke kadetternes 

tilegnelse af militære kompetencer, normer og værdier. Implementering og efterlevelse af Forsvarets 

uddannelsesstrategi er nærmere beskrevet i Forsvarets pædagogiske ramme (Forsvarsakademiet, 

2021), som er et didaktisk fundament for al lærings- og uddannelsesaktivitet på FAK. Her er der lagt 

vægt på, at undervisningen skal bestræbe sig på at være professionsrelevant, rettet mod deltagerens 

læringsforudsætninger og aktivere den enkelte deltager. Disse kvalifikationsrammer kan betragtes 

som ledelsesværktøjer, der også er forankret politisk, hvorunder rammerne for, hvordan uddannelse 

bør være organiseret, ledet og implementeret gennem politiske beslutningsprocesser. 

Styringsredskaberne skaber både mulighedsrum og begrænsninger (Cort, 2010), og akkrediteringen 

stiller således særlige krav til officersuddannelserne. Relevant for dette speciale er, at udviklingen af 

undervisningen på Søværnets Officerssuddannelse – og dermed også specialets bidrag til aktiviteter 

- må følge disse betingelser. 
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2.1 Søværnets Officersuddannelse  

 

 

 

 

Figur 2. Uddannelseselementer, der tilsammen udgør Søværnets Officersuddannelse. For maskintekniske officerer er hele uddannelsen 

ca. 2. år, for taktiske officerer og våben- og elektronikofficerer er hele uddannelsen ca. 3 år. Fælles for alle retninger er militær-

diplomuddannelsen, der udgør officersuddannelsens sidste år.  

 

På Søværnet Officersskole (SOS) strukturerer man officersuddannelsen efter ovenstående elementer 

(figur 2.), dog med visse forskelle i varighed og organisering på de tre officersretninger; taktisk 

officer, maskinteknisk officer og våben- og elektronikofficer. På basisuddannelsen og 

diplomuddannelsen undervises alle samlet, og de studerende omtales under hele uddannelsen som 

kadetter. Institut for Ledelse og Organisation (ILO) forsker og uddanner i militær ledelse og bidrager 

til officersuddannelsernes diplomuddannelse med læringsaktiviteter, der gør kadetterne i stand til at 

tage ansvar for ledelsesmæssige udfordringer som kommende ledere i en militær kontekst. På 

diplomuddannelsen undervises kadetterne blandt andet i modulet Grundlæggende Militær Ledelse 

(GML), som i øvrigt er et værnfælles fag, der indgår på alle tre værns diplomuddannelser (SOS, HO 

og FLOS), dog med fokus på hver sin værnspecifikke praksis. Den sektion på ILO, der underviser i 

GML på alle tre officersskoler hedder ”sektion for grunduddannelser” og vil være den jeg referer til, 

når jeg senere i specialet referer til sektionen. GML er på 10 ECTS point og er centreret om fire 

overordnede temaer; den militære kontekst, individet (lederen), den lille gruppe og enheden. 

 

Efter endt officersuddannelse bliver kadetterne udnævnt Premierløjnanter (PL). Kadetterne uddannes 

til den meget konkrete førstegangsledelse, med særlig fokus på mandskabspleje, gruppedynamikker, 

arbejdsforhold og relationsarbejde. Det er undervisernes ambition at klæde kadetterne på til at kunne 

varetage denne ledelsesgerning. Formålet med GML er, at kadetten bliver i stand til at lede 

personaleenheder og ligeledes reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe 

forudsætning for udvikling. SOS GML er kendetegnet ved en bred vifte af emner relateret til 

ledelsesvirket. Disse emner er i sig selv store, såsom kommunikation, forandringer og kultur og hvert 

emne skal dækkes på en til to dages undervisning, hvilket giver underviserne et tidspresset program.  

 
Søværnets officersbasis-

uddannelse 

 
Militær-

diplomuddannelsen 

 
Funktionsuddannelsen 
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2.2 Behov for udvikling  

Jeg har fulgt planlægningen af Søværnets GML-undervisning med opstart d. 19. maj 2022. Dette med 

et formål om at få indblik i undervisernes oplevelser af og refleksioner over kroppens plads i 

teoriundervisnig. Specialets forsnkningdsdesign uddybes i kapitel 4.2.  

 

Blandt underviserne, der underviser i GML på SOS, er det løbende blevet drøftet, hvordan kroppen 

kan integreres mere i undervisningen. Da jeg spørger Ask, hvorledes kroppen tænkes ind i den 

undervisning som han og teamet er ved at planlægge svarer han, at der 

 

”… er flere situationer, hvor der har været en bevægelse i gang, hvor man gerne vil have mere 

krop ind – det har været en åben drøftelse, ikke nødvendigvis på institutplan, men på sektionsplan, 

har vi kunne se behovet for det og haft drøftelsen af flere omgange.” (Ask, bilag 9, linje 1098).  

 

På GML 2022 starter 56 nye kadetter. Det er dobbelt så mange som sidste hold, og det har fået 

underviserne på GML til at drøfte, hvilke metoder der sikrer, at undervisningen ikke bliver passiv. 

Modulbeskrivelsens pædagogiske metoder blended learning, casearbejde, feedback og kadetstyret 

undervisning er under min tid på ILO nu udvidet med endnu en arbejdsform: kropslighed (læs mere 

om dette i kapitel 4.6). I et forsøg på at gøre op med stillesiddende undervisning vil underviserne på 

dette års modularbejde forsøge at integere flere kropsorienterede aktiviteter til understøtning af fagligt 

indhold og pointer. Specialet vil med et aktivitetskatalog biddrage med en løsning på, hvordan 

kropslighed som didaktisk og pædagogisk metode kan integreres i praksis. Et uddrag af kataloget 

præsenteres efter analysen i kapitel 5.5.  
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' 

 

 

  Tilføj til sidst i modellen, hvilke kropsforankrede læringsaktiviteter det hele ender ud i!  

 

 

  
Kapitel 3 

 

Teoretisk perspektiv 
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3. Teoretisk perspektiv 
 

I specialet anlægges et kropsfænomenlogisk perspektiv som teoretisk referenceramme. I dette kapitel 

bliver den franske filosof Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) teorier om menneskets væren i og 

tilegnelse af verden præsenteret, med en gennemgang af kroppen, kroppens intentionalitet og læring 

i et kropsfænomenologisk perspektiv. Herefter følger en præsentation af begrebet embodied 

leadership i Pete Hamills forståelse (2013). Merleau-Ponty skrev sine vigtigste værker i 40'erne og 

50'er, og i 1949 udkom første del af hovedværket Phenomenology of perception. Dette er senere 

blevet oversat af Bjørn Nake i den danske udgave Kroppens fænomenologi (2009). Merleau-Pontys 

videnskabsteoretiske afsæt er en kritik af dualismen mellem ånd og materie, som Descartes 

formulerer med sætningen: ”Jeg tænker, altså er jeg”. Merleau-Ponty lægger afstand til denne 

forståelse af mennesket, hvor hoved og krop er to adskilte enheder og hvor hovedet, altså tanken, 

tillægges en højere og mere troværdig værdi end den sansemæssige erfaring. Men ikke nok med dét. 

Han lægger også afstand til den opfattelse, at mennesket og dets omverden er to – nok interagerende, 

men dog - adskilte størrelser. Merleau-Pontys syn på kroppen og dens rolle i menneskets interaktion 

med omverdenen og dermed meningsdannelse udtrykkes i sætningen: ”Jeg handler, altså er jeg” 

(Merleau-Ponty, 2009). Hans nøglebegreber forklares i dette kapitel under forskellige overskrifter i 

et forsøg på en pædagogisk gennemgang, men Merleau-Pontys teori lader sig vanskeligt dissekere på 

denne måde, da begreberne er vævet ind i hinanden.  

 

3.1 Kroppen  

Merleau-Ponty (2009) benytter begrebet egenkrop til at beskrive menneskets legeme og forstår 

egenkroppen som en forudsætning for menneskets sansning, bevægelse og erkendelse, der indenfor 

fænomenologien er kendt gennem udtrykket væren-i-verden. Tanken er ikke et indre fænomen, der 

eksisterer hinsides verden og ordene, men vi bliver indimellem snydt og tror, at tanken eksisterer før 

udtrykket. Det er ikke tilfældet, ifølge Merleau-Ponty (2009), der karakteriserer sådanne 

konstituerede tanker som allerede udtrykte tanker, som vi blot genkalder os i en illusion om et indre 

liv. Sammen med sanse-informationer og praktiske erfaringer betegnes denne samling af 

prærefleksive data som menneskets kropsskema, der er medbestemmende for måden mennesket 

agerer. Kropsskemaet opdateres løbende, og hvordan egenkroppen disponerer i en given situation, 

afhænger således af de kropslige erfaringer, der allerede er nedfældet i egenkroppen som et potentielt 
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beredskab for handle- og tankevirksomhed. I tillæg til kropsskema opererer Merleau-Ponty (2009) 

med begrebet kropsbillede, som betegnelse for det syn, mennesket hver især har på sin egen krop, 

dens fremtoning og funktioner. 

 

”Kroppen er bæreren af væren-i-verden, og det at besidde en krop betyder for et levende væsen 

at slutte sig til et bestemt miljø, smelte sammen med særlige forehavender og uafbrudt engagere sig 

deri.” (Merleau-Ponty, 2009, s. 20).  

 

Merleau-Ponty (2009) gør op med et dualistisk dogme om, at mennesket er adskilt fra verden, ved at 

fremføre, at mennesket i en meningsfuld kropslig rettethed placerer sig i meningsfulde situationer i 

verden, hvor kroppen på én gang er sansende og sanselig. Merleau-Ponty (2009) ser ingen grund til 

at anskue subjektet som udtryk for mennesket og objektet som udtryk for verden. De to størrelser er 

forbundet ved at være to sider af samme sag. Som mine to hænder, der presses sammen: jeg både 

rører ved og berøres i en dobbeltsansning, der optræder konstant i min interaktion i og med verden. I 

Merleau-Pontys (2009) optik, smelter kroppen så at sige sammen med verden og er aldrig adskilt fra 

den. 

 

3.2 Kroppens intentionalitet  

Merleau-Pontys (2009) kropsfænomenologiske udtryk kroppens intentionalitet handler om 

sammenhængen mellem subjekt og situation. Som beskrevet tidligere er fænomenet egenkroppen tæt 

vævet sammen med og en del af verden, hvor kroppen på én gang er i stand til både at sanse verden 

og blive sanset. Når mennesket som sådan handler, sker det med en kropslig forankring i et 

intersubjektivt felt og rettet mod konkrete situationer med en førstepersonlig adgang til kroppens 

tidligere oplevelser, erfaringer og position. Forholdet mellem subjekt og situation beror således på 

egenkroppens prærefleksive sansninger, som en afgørende forudsætning for overhovedet at være i 

stand til at række ud i, gribe og begribe verden. Kroppen giver mening til fænomener, kultur og sprog 

og de prærefleksive sansninger, der altid allerede er til stede, virker som en usynlig rettesnor – 

intentionalitet - for meningsfuld udveksling. ”The body can symbolize existence because it realizes 

it, and is its actuality”’ (Merleau-Ponty, 1962). Med andre ord opstår mening på samme tid, som den 

produceres, ligesom den levede krop er realiseringen af eksistensen. 
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3.3 Læring i et kropsfænomenologisk perspektiv  

Kroppen forholder sig hele tiden til det fremmede og grundlægger muligheder for læring af nyt. 

Mening bliver til i et paradoks, kaldet immanensens og transcendensens paradoks; på den ene side 

erkendes verden altid på mine vilkår, dvs. på de immanente (indvendige, medfødte) måder jeg oplever 

verden på. På den anden side erkendes verden netop på vilkår uden for mig selv, såsom sociale og 

sproglige betingelser, som transcenderer (overskrider) mig. Den kropslige læring forstår Merleau-

Ponty ved begrebet vanen, som hverken er tanke eller den objektive krop, ”men i kroppen som 

formidler af verden”. (Merleau-Ponty, 2009, s. 100). Vanen er først og fremmest er en kropslig viden, 

som ligger i hænderne og kan ikke tolkes objektivt. ”Vanen er udtryk for vor evne til at udvide vor 

væren-i-verden eller ændre eksistens ved at indlemme nye redskaber.” (Merleau-Ponty, 2009, s. 99). 

Kropsskemaet (jf. tidligere afsnit om kroppen) indeholder en latent viden om mennesket selv, altså 

en prærefleksiv forståelse af selvets egen krop. Læring vil medføre en reorganisering af 

kropsskemaet, hvor gamle bevægelsesmønstre vil integreres i en ny motorisk helhed. Denne krops- 

og læringsforståelse har ledt til specialets definition af kropforankret læring, nemlig specifikke, 

kropslige processer, der fører til ny ’vane’. Med specifikke kropslige processer menes processer i 

hvilke sansning, bevægelse og følelse spiller en afgørende rolle. Med vane henvises til Merleau-

Pontys begreb, der beskriver evnen til at udvide vor væren-i-verden ved at indlemme nye redskaber, 

og derved være et udtryk for summen af det lærte såsom kundskab, viden, holdning og færdighed.  

 

Da vores engagement i verden ikke kun er begrænset til det kognitive domæne, er vi ifølge Merleau-

Ponty nødt til at erkende, at en stor del af vores interesse i verden er følelsesmæssig, praktisk, æstetisk 

og fantasifuld. Denne position indebærer, at der ikke længere eksisterer en filosofisk opdeling mellem 

objektet og subjektet, fordi verden starter fra kroppen, og det betyder, at Søværnets kommende ledere 

udvikler en følelse af egen identitet, i deres læren verden at kende gennem oplevelsen af egen 

kropslige tilstedeværelse. Merleau-Pontys fænomenologiske teori lægger op til, at vi ’genopdager’ 

verden ved at ’genlære’ den måde, vi ser verden på og derved blive i stand til at forstå, hvordan 

fænomener relaterer sig til hinanden, og hvordan vi selv relaterer os til fænomenet verden. Det har 

betydning for Søværnets kommende lederes dialog med den verden, de lever i, og hvori de skal udøve 

ledelse.  Med dette kropsfænomenologiske afsæt opfattes Søværnets kommende ledere på én gang 

som handlende, følende og tænkende væsener uden adskillelse mellem fysiske og mentale kvaliteter.  
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3.4 Embodied leadership 

Merleau-Pontys begreber kan bidrage til en forståelse for, hvordan Søværnets kommende ledere 

udvikler færdigheder i håndtering af bestemte ledelsessituationer, bl.a. ved en opmærksomhed på de 

forskellige kropsforankrede livserfaringer, der vil være bestemmende for individuelle reaktions- og 

handlemønstre hos kadetterne. Den prærefleksive, kropslige rettethed kan beskrives som en neutral, 

forud programmeret præference, dvs. hverken på forhånd hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig, men 

i begge tilfælde ubevidst. 

 

Pete Hamill (2013) fremhæver i ’Embodied leadership: Towards a new way of developing leaders’, 

at det er væsentligt, at ledere retter opmærksomhed mod deres tilvænnede handlingsmønstre, da de 

kropslige markører er med til at forme os. Han argumenterer i lighed med Merleau-Ponty for, at 

menneskets ageren afhænger af menneskets tidligere livserfaringer, hvor egenkropppens 

dispositioner er et resultat af fortiden og hvor kropslige erfaringer har nedfældet sig og lever videre 

som automatiske responser. Hamill påpeger, at ledere til enhver tid kan træne disse automatiserede 

reaktioner, så de kan anvendes konstruktivt:  

 

”I would say that in the field of leadership development, not including the body is a mistake. 

By psysical exercises I are not referring to the gym exercises that you may do for fitness, but rather 

exercises that allow us to see and experience our somatic markers” (Hamill, 2013, s. 106).  

 

Embodied leadership kan derfor give Søværnets kommende ledere indsigt i, hvorvidt de har 

tendens til at bevæge sig fremad eller trække sig; hvorvidt de har kompetence til at engagere og 

inkludere eller de modstår og afviser. Om de har evnen til at påvirke og til at påvirkes. Alt sammen 

medbestemmende for måden, hvorpå de optræder i relation til andre (Hamill, 2013; Bach, 2021).  
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Hamill operer med tre typiske reaktioner på adfærd, som er resultat af ubevidste præferencer, som 

vist i figur 3.   

 

 
Bevægelse imod Bevægelse væk fra Bevægelse mod 

 

Karakteristika Normalt beskrevet som 

kampens reaktion 

Normalt beskrevet som 

flugtens reaktion 

Normalt beskrevet som 

evnen til at skabe 

forbindelser til andre 

 

Adfærd  

 

Det kan vise sig på 

arbejdspladsen som 

konkurrenceevne, politisk 

adfærd eller udfordrende i 

et møde for at etablere 

autoritet 

 

Det kan vise sig på 

arbejdspladsen som 

undgåelse af konflikter og 

kan virke løsrevet eller 

tilbagetrukkent  

 

Det kan vise sig ved at 

reagerer på en oplevet 

trussel ved at danne 

relationer  

 

Figur 3. Tre typiske reaktioner på adfærd, som er resultat af ubevidste, kropsligt indlejrede reaktionsmønstre, beskrevet af Pete 
Hamill (2013).   

 

I embodied leadership er lederens dybereliggende vaner i centrum, og går derfor dybere end blot 

lederens udadvendte kropssprog. Hvis lederudvikling virkelig skal have en effekt for deltageren, 

ifølge Hamill (2013), skal den bevæge sig ud over modeller for den bevidste hukommelse og engagere 

det limbiske system8 og krybdyrshjernen. Pete Hamill bidrager med et perspektiv, der påpeger at 

Søværnets kommende ledere ikke blot skal kende til ledelse, men også være i stand til at kropsliggøre 

kapaciteten til at udøve ledelse. 

  

 
8 Det limbiske system er involveret i vores følelser - og handlinger – og indvirker på vores evne til at være indfølende over for andre 

mennesker. Det limbiske system modtager dels input fra den ydre verden, dels input fra indre kropslige forhold. I det limbiske system 

er både hypotalamus, hippocampus og amygdala placeret. Det limbiske system arbejder tæt sammen med hjernestammen (Shibye og 

Klausen, 2012a). 
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Kapitel 4 
 

Metodisk perspektiv 
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4. Metodisk perspektiv 
 

Dette kapitel har til formål at udfolde specialets metodologi og tilknyttede refleksioner. Kapitlet 

indeholder en præsentation af specialets forskningsdesign med afsæt i designtænkning, en 

introduktion af adgang til felten, det empiriske materiale og etiske komplikationer forbundet hermed. 

Endvidere indeholder kapitlet en kritisk refleksion over, hvordan den anvendte metode, min egen 

positionering og indgang til felten, påvirker de fund, der er gjort. Slutteligt præsenteres specialets 

analysestrategi. 

 

4.1 Introducerende metodeovervejelser 

Specialet er kropsfænomenologisk funderet, og metodeovervejelserne er gjort med udgangspunkt i 

denne tradition. Specialets empiri er indsamlet ved hjælp af kvalitative metoder, der giver mulighed 

for at undersøge GML underviseres subjektive fortællinger, med de erfaringer og modsætningsfyldte 

oplevelser, det rummer. Der er lagt vægt på dialog, refleksivitet, fleksibilitet og kreativitet i 

tilrettelæggelsen, såvel som udførelsen af specialets undersøgelsesproces. Med ambitionen om at 

undersøge, hvordan aktiviteter baseret på KL, kan integreres i den eksisterende teoriundervisning på 

SOS GML må konklusionen tage højde for konkrete betingelser, der er iboende problemstillingen. 

Med inpiration fra designtænkning9, der kendetegnes ved at integrere bagvedliggende antagelser i 

løsningen af komplekse problemstillinger, har jeg anskuet specialets undersøgelse som en 

designproces. Dette har muliggjort et kontinuerligt re-design af eksisterende læringsaktiviteter på 

SOS GML ved brug af særlige metoder og kompetencer, som er knyttet til designtænkning, såsom 

designattitude, abduktive slutningsformer, flydende tilstand, rammesætning (framing), bevidst 

fastholdelse af tvivl og usikkerhed, arbejde med problem og løsning i en samtidig eksplorativ og 

iterativ proces, samt det faktum, at designeren er (eller må være) forberedt på at fejle (Krull, 2013). 

Analyser og refleksion over indhentet data anvendes således til at skabe nye, forbedrede designs. 

Evaluering af et design handler derfor om at forbedre frem for at bevise kvaliteten af en prototype 

(Christensen et al., 2012).  

 

 
9 Designtænkning anses som et supplement til andre tænkninger som f.eks. analytisk tænkning, konceptuel tænkning og kritisk 

tænkning. Designtænkning er en sammensat disciplin, som har nået stor interesse fra forskere og praktikere, også i andre brancher 

end designbranchen. Således er designtænkning blevet optaget i ledelsesmæssige diskurser, som metode til at lede- og drive 

forandringsprocesser (Krull, 2013). 
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4.2 Forskningsdesign 

For at indfange det spændingsfelt, som opstår i ønsket om at designe en løsning, der tilgodeser 

interessentens krav og samtidig værner om mine egne kriterier ift. kvalitet i produktet, har jeg – 

inspireret af Cross (2011) - lavet nedenstående model (figur 4). Her er det illustreret at målsætning 

og rammesætning af problemstilling optræder i et spændingsforhold til designets løsningskriterier.  

 

 

 

Figur 4. Modellen viser sammenhængen mellem designerens målsætning og rammesætning af en problemstilling med interessantes 

kriterier og krav til en acceptabel løsning. Spændet imellem de to skaber en konflikt, der driver processen. Inspireret af Cross (2011, s. 

77-78) 

 

Specialets målsætning er blevet til i samarbejde med studielektor Ask, ved Institut for organisation 

og ledelse på Forsvarsakademiet, og underviser i ledelsesfag på Søværnets Officersuddannelse bl,a, 

på modulet Grundlæggende Militær Ledelse (GML). Målsætningen omfatter 1) At give kroppen en 

tydeligere plads i undervisningen, for at højne kvaliteten af ledelsesundervisningen, 2) At bibringe 

undervisere på GML et teoretisk grundlag for arbejdet med kroppen i undervisningen og 3) At udvikle 

konkrete læringsaktiviteter, der kan være med til at bryde med stillesiddende undervisning. Dette har 
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sammen med specialets metodiske og teoretiske afsæt etableret problemstillingens rammesætning, 

der er afgrænset til at omhandle, hvordan aktiviteter, baseret på KL, kan integreres i den eksisterende 

teoriundervisning på GML. Kvalitative interviews og deltagerobservation i felten skaber grundlag for 

specialets analyse (kapitel 5), der fremanalyserer løsningskriterier, der viser sig at optræde i et 

spændingsfelt med specialets målsætning. Disse omhandler akkrediteringskravene, tidsaspektet, 

undervisningens rammer, kadetter og underviseres kropsforståelse, for bare at nævne nogle. Således 

optræder undervisningens rammer og vilkår, som de oplevedes af underviserne, som kriterier for 

specialets løsningsdesign. I en vekselvirkning mellem empiri og teori er de grundlæggende principper 

for løsningsdesignet udviklet og optræder således som bærende elementer i det endelige design, der 

i dette speciale viser sig som en aktivitetskatalog med titlen Det Kropslige Kompas. Her præsenteres 

10 aktiviteter, der opfylder løsningskriterierne, og dermed bidrager til en forståelse af, hvordan 

aktiviteter baseret på KL kan integreres i den eksisterende teoriundervisning på SOS GML.  

 

4.3 Adgang til felten 

Den første kontakt til Forsvarsakademiet (FAK) blev etableret gennem min kæreste, der i maj 2022 

udnævnes Premierløjnant (PL) – og altså leder - i Søværnet efter at have gået på SOS. Jeg kontakter 

Ask med beskrivelse af mig selv og mine tanker om specialeprojektet og jeg foreslår faget 

Grundlæggende Militær Ledelse som platform for samarbejdet, da jeg er bekendt med, at de afholder 

en pres-dag hos Frømandskorpset, hvor deltagernes kropslige reaktioner anvendes til at reflektere 

over ledelsesvirket. Vi aftaler at mødes den 24. januar 2022 på zoom, hvor vi drøfter mulighederne 

for et samarbejde og mødet resulterer i, at Ask bliver min kontaktperson og dermed gatekeeper10 ind 

i organisationen. Som opfølgning sender jeg en beskrivelse af specialets formål og indhold (bilag 3) 

og den 22. februar mødes vi på FAK. Her gennemgår han sine kommentarer til det fremsendte. 

Sammen taler vi nærmere om rammerne for projektet og beslutter, at det skal have fokus på 

planlægning og udvikling af undervisningen på GML i Søværnet. Min indledende empiriindsamling 

bestående af interviews, aftales - disse uddybes i kapitel 4.5. Efter mødet orienterer Ask sektionen 

om min tilstedeværelse på Institut for Ledelse og Organisation (ILO) og jeg tilbydes en kontorplads. 

Min personlige relation til forsvaret og dets betydning for min position i felten uddybes i kapitel 4.6. 

 
10 Et etnografisk feltarbejde bygger i en vid udtrækning på uformelle og formelle samtaler med folk, der er interessante at snakke 

med. Adgangen til felten beror på, at man skaber en god relation til, hvad der i antropologien kaldes en gatekeeper, dvs. en 

indflydelsesrig person, der har indblik i centrale ressourcer og muligheder. En gatekeeper kan hjælpe med at forklare projektet for 

andre i miljøet og formidle kontakt til dem (Rytter og Olwig, 2018, s. 188).  
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4.4 Introduktion til empiri  

Dette afsnit har til formål at præsentere et overblik over specialets empiri (vist i i figur 5). For at 

komme nærmere målsætningen om at integrere kropslighed i den daglige undervisning på GML i 

Søværnet, har jeg interviewet fem undervisere på tværs af værnene for at få indblik i, på hvilke måder 

underviserne oplever, at kroppen allerede inddrages i undervisningen på GML. På den måde bliver 

det muligt at trække på alle værns erfaringer i designet af et løsningskoncept. De fem undervisere 

fordeler sig ved 2 undervisere fra FLOS, 2 undervisere fra HO og 1 underviser fra SOS. Min 

deltagelse i planlægnings- og udviklingssmøder for undervisningen på SOS har givet mig en indsigt 

i alle SOS undervisernes tanker og refleksioner om kropslighed. Foruden interviews og 

deltagerobservation har jeg med adgang til Forsvarets ledelsesgrundlag, Forsvarets 

uddannelsesstrategi, Forsvarsakademiets pædagogiske ramme og læringsmål for SOS GML fået 

indblik i nogle af de styringsdokumenter, der beskriver ambitionerne for undervisningen på GML, og 

det har samlet set været rammesættende for udviklingen af specialets løsningskoncept.  
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Indledende kontakt til Institut for Ledelse 
og Organisation (ILO )

Tekst

Forsvarets 
ledelsesgrundlag

Forsvarsakademiets  
pædagogiske ramme

Forsvarets uddannelses-
strategi

Interview 

Interview med 
Forsvarsakademiets 

Uddannelsescenter (UC)

Kontekstforståelse set fra et 
organisationsperspektiv 

Hærens Officerskole

2 interview m. 
undervisere på GML

Søværnets Officerskole

1 interview m. underviser 
på GML

Planlægning af undervisning på GML 
(Søværnet)

Planlægningsmøder og 
udformelle samtaler

Adgang til tidligere og 
nuværende 

undervisningsmateriale

Flyvevåbnets Officerskole 

2 interview m. 
undervisere på GML

Deltagerobservation

Figur 5. Overblik over specialets tilgængelige empiriske materiale  

2. maj 
Oplæg til møde 

med sektionen til 
åben drøftelse om 

kropslighed i 
undervisning  
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4.5 Erfaringsbaseret interview 

Erfaringsbaseret interview som forskningsmetode anvendes med det formål at få adgang til den 

interviewedes oplevelser i dennes livsverden, forstået som den verden, der fremtræder for hende/ham 

direkte og umiddelbart forud for refleksioner om den. Det kvalitative forskningsinterview kan 

betragtes som en virkeliggørelse af Merleau-Pontys forståelse af fænomenologisk videnskab med 

udgangspunkt i den præ-refleksive oplevelse af verdenen (Tanggaard & Brinkmann, 2015).  

Den levede og handlende krop har en central position i forskningsinterviewet, da interviewpersonens 

erfaringer er forankret i kroppen som anker til verden. For at få en dyb forståelse af, hvordan 

underviserne handler, tænker og føler i relation til planlægningen og faciliteringen af kropslige 

aktiviteter anbefaler Stelter (2010), at der lægges vægt på specifikke kropslige oplevelser som en 

måde at berige forskningsinterviewet på. 

 

Interviewsituationen er funderet i et tillidsfuldt forhold mellem deltager og interviewer, og 

førstnævntes vilje til at dele sine oplevelser med intervieweren. For at opnå denne tillid har jeg været 

drevet af nysgerrighed og åbenhed og inviteret til samspil. Kvalitativ forskning afhænger af kriterier, 

der anerkender forskningens ambitioner. Her taler man om undersøgelsens transparens, idet 

grundantagelser og fremgangsmåder bør være så gennemsigtige som muligt. Det giver læseren 

muligheden for at vurdere lødigheden og antagelserne bag de fremlagte resultater (Tangaard & 

Brinkmann, 2015). Det leder mig videre til næste afsnit, der har til hensigt at udfolde, hvorledes de 

kvalitative, semistrukturerede interviews er tilrettelagt og udført.  

 

Forhold omkring interviewene 

Jeg blev sat i kontakt med informanterne gennem Ask.  Herfra koordinerede jeg tidspunkt og sted ved 

at på forhånd at sende en mail (bilag 4) med en introduktion af mig selv og en beskrivelse af rammerne 

for interviewet. Interviewpersonerne er valgt med tanke på at sikre en bred vifte af erfaringer, hvorfor 

både militært og civilt ansatte er repræsenteret. Interviewpersonerne har forskellige titler efter deres 

militære rang og civile er enten lektorer eller adjunkter. Alle benævnes underviser. Udover de fem 

interviews med undervisere er der afholdt ét interview med en ansat fra Forsvarets uddannelsescenter 

(UC) for en organisatorisk vinkel på udviklingen af de pædagogiske og didaktiske rammer for al 

undervisning på FAK.   
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Alle navne i specialet er pseudonymer, som interviewpersonerne er blevet tildelt i forbindelse med 

transskriptionen. Deres ansættelsesforhold, som er angivet i figur 6 er faktiske. 

 

Navn  Ansættelse Sektion Afholdt Varighed  

Alma Civil UC Online 48:22 minutter 

Morten Civil ILO Fysisk  47:45 minutter 

Mads Militær ILO Fysisk  27:58 minutter 

Per Militær ILO Fysisk 44:50 minutter 

Bent Militær ILO Fysisk 41:53 minutter 

Ask Civil ILO Fysisk 38:01 minutter 

Figur 6. Oversigt over interviewpersoner med informationer om ansættelse, sektion og ramme for interview.  

 

De etiske komplikationer og refleksioner vedrørende anonymisering uddybes i kapitel 4.7. De fysiske 

interviews er afholdt på undervisernes arbejdsplads og alle samtaler er med samtykke fra 

interviewpersonerne blevet lydoptaget.   

 

Det semistrukturerede interview er velegnet, når tematiske undersøgelser søger at kortlægge eller 

analysere en relativ smal problemstilling, men er samtidig begrænset ved at intervieweren sætter 

dagsordenen og dækker derfor ikke nødvendigvis de elementer, som interviewpersonerne finder 

relevante. Det semistrukturerede interview kræver et vis kendskab til felten, hvorfor mit første 

interview var samtalen med Alma, for at få et bredere indblik i rammer og vilkår for undervisningen 

på FAK. Ligesom, at jeg i mine uformelle samtaler med Ask og min tilstedeværelse på kontoret, 

legitimt har deltaget i den organisatoriske hverdag. (Rytter og Olwig, 2018). Det semistrukturerede 

interview kan betegnes som formaliserede ordvekslinger, hvor jeg subtilt skubber samtalen fremad 

for at belyse identificerede spørgsmål i relation til specialet, ved brug af en række forberedte 

spørgsmål og tematikker (Rytter og Olwig, 2018). Til dette er udviklet en interviewguide, der tjener 

som rettesnor for samtalen, men som samtidig giver mulighed for løbende at efterfølge og tilpasse 

spørgsmål til de tematikker, der måtte optræde. Interviewguiden er vedlagt som bilag 5. Her fremgår 

det, at guiden er opdelt mellem forsknings- og interviewspørgsmål, da relevante forskningsspørgsmål 

sjælendt fungerer som gode interviewspørgsmål. Interviewspørgsmålene er mere hverdagslige, 

ligefremme og livsverdensnære. Forskningsspørgsmål søger ofte forklaringer på bestemte 

fænomener, processer og sammenhænge, mens interviewspørgsmålene søger konkrete beskrivelser 
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af disse (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 40). Progressionen i interviewet markeres med henvisning 

til Karl Tomms (1992) fire spørgsmålstyper. Lineære og cirkulære antagelser, orienterende og 

påvirkende spørgsmål.   

 

Alle interview er transskriberet (se bilag 9). Det talte og det skrevne sprog er to meget forskellige 

medier, idet den skriftlige repræsentation fryser den levende, mundtlige interaktion, som i sig selv er 

dynamisk og kontekstuel. Transskriptionen af interviewene er en vigtig del af analysearbejdet og 

mens jeg gennemlyttede optagelserne, genkaldte jeg naturligt situationerne som de fremstod for mig. 

Her genopdagede jeg oplevelser, følelser, tanker og fornemmelser fra interviewsituationen. I 

transskriberingerne er udeladt udråbsord som øhm, tja og hmm, men noteret, når der har været grin 

eller særlige gestiske udtryk, der underbygger det talte. I transskriberingerne optræder sort markering 

( .... ) ved personfølsomme data.  

 

4.6 Autoetnografi  

Jeg har i specialeperioden opholdt mig fysisk på ILO én til to gange om ugen. 

 

Jeg sidder på min kontorplads i et gennamgangsrum. Der er 4 døre i rummet. En ud til gangen, 

en med glas ud til vejen, hvor rummets dagslys kommer fra. De to sidste er ind til hver sit kontor. 

(Feltnotat, 6. april 22, bilag 6.4).  

 

Kontorpladsens placering i et gennemgangsrum har medført, at mange er stoppet op og har hilst på 

mig. På den måde har jeg hurtigt lært alle at kende og er blevet en del af hverdagen, hvilket bl.a. 

bevirkede at jeg blev inviteret med til planlægningsmøder med SOS teamet, der tilrettelagde det 

kommende GML modul. Min fysiske tilstedeværelse i felten influerer på mine forestillinger og 

følelser, som er grundlæggende for den indsigt, jeg ønsker at formidle og diskutere teoretisk i denne 

undersøgelse (Saltofte, 2016, s. 26). De dage jeg har været på kontoret, sker min deltagelse hele tiden, 

hvorfor jeg inddrager Alvessons (2003) selvetnografiske metode som supplement til interviewene. 

Jeg bruger mine erfaringer, viden og adgang som empirisk materiale til mit undersøgelsesformål.  

 

Jeg havde på forhånd ikke kendskab til ILO og medarbejderne, men som nævnt i ’adgang til felten’ 

blev kontakten til Ask etableret gennem min kæreste, der selv har gennemført GML modulet. Jeg 

havde altså kendskab til modulet og dets faglige indhold, men også til det felt jeg bevægede mig i. 
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Eksempelvis må man ofte ved feltarbejde lære et nyt sprog og forstå, hvordan dette sprog anvendes i 

forskellige sammenhænge. På ILO og generelt i Forsvaret optræder rigtig mange forkortelser i det 

kulturelle sprog (HO, FLOS, SOS, ILO, FAK, FSV, UC, KT, PL, GU, GML og SML er blot nogle 

af dem, der er optrådt i relation til dette projekt), og som jeg selv er begyndt at anvende. Selvom jeg 

var ny på ILO, oplevede jeg hurtigt at mestre sproget, fordi det optræder i min hverdag sammen med 

en kadet. Denne følelse af at kunne begå sig i organisationen har forstærket mit tilhørsforhold til 

FAK. Når man indtager den selvetnografiske tilgang, må man være sin egen position i felten bevidst. 

Ligeledes være opmærksom på den socialiseringsproces, der naturligt vil ske under ens deltagelse. 

Det er derfor væsentligt at kunne distancere sig herfra. Dette optræder i litteraturen som en kamp for 

at ’bryde ud’ fra det, der er taget for givet i den kulturelle ramme (Alvesson, 2003; Bach, 2021).  

 

Hvor det måske kunne tænkes at være en kamp at bryde ud af hverdagslivet på ILO, har det for mig 

mere været et spørgsmål om ”at bryde ud” af mine relationelle tilknytninger til Forsvaret. Den viden, 

jeg har haft med hjemmefra har præget min forudgående antagelse om undervisningen og 

kropsligheden på GML. I kraft af mit adgangskort til FAK, følte jeg mig som én af dem, når jeg om 

morgenen cyklede igennem kasernes port eller når jeg fulgtes med min uniformsklædte kæreste og 

hans blotte tilstedeværelse har medvirket til at skabe en følelsesmæssig tilknytning til stedet. Ligesom 

jeg har kunne genkende flere bekendte blandt kadetter i kantinen. Dette har krævet en bevidst kritisk 

refleksion over min egen nærhed contra distance til felten. Den situerede kulturelle viden, som jeg 

søgte at forstå i organisationen, er altid forbundet til konteksten, relationerne og positionerne 

(Saltofte, 2016, s. 17). Disse vilkår stiller krav til refleksivitet og en kritisk opmærksomhed på og 

synliggørelse af de valg og vilkår, der har indvirkning på det empiriske materiale og forskningens 

resultater (Saltofte, 2016, s. 27).  

 

Deltagelse som empirisk materiale  

Under hele specialesamarbejdet har jeg skrevet feltnotater enten som stikord mens situationen 

udspillede sig eller som metanoter, som dækker sammenskrivning af analytiske pointer fra tidligere 

feltnoter (Rubow, Fritsch og Ahl, 2018, s. 57). Under frokost har jeg haft flere hverdagssamtaler med 

forskellige medarbejdere på FAK, og disse mellemrumszoner (Saltofte, 2013) har givet indblik i, 

hvilke umiddelbare reaktioner et speciale om ’bevidst arbejde med kropslighed i undervisning’ 

vækker i disse uformelle samtaler.  
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Foruden de mange uformelle interaktioner og samtaler om undervisningens form og indhold, har jeg 

deltaget i formelle møder, som er illustreret i nedenstående figur 7.  

 

Dato Mødetype  Tema 

22. februar Opstartsmøde Introduktion til GML modulplan og temaer 

23. marts Planlægningsmøde af Pres-dag  Teambuildingaktiviteter 

7. april Planlægningsmøde af GML Gennemgang af undervisningsdage og 
planlagt indhold 

2. maj  Sektionsmøde  Åben drøftelse om kropslighed i 
undervisningen. Her holdt jeg et fagligt oplæg 
baseret på mine foreløbige fund.  

18. maj  Udviklingsmøde  Afledt af mit arbejde med SOS blev jeg 
inviteret med til et udviklingsmøde på FLOS 
under temaer: Embodied leadership  

 

Figur 7. Oversigt over formelle møder og deres tema 

 

Efter hvert møde har jeg skrevet feltnotater og kategoriseret mine observationer efter fagligt indhold, 

interaktioner og personlige reflektioner (to eksempler optræder i bilag 6). Min tilstedeværelse i 

organisationen har bidraget til et sprog omkring krop, kropslig læring og ledelse. Ask udtrykker i ét 

af de indledende møder, at han ønsker, at ”specialet vil give anledning til at tage nogle af de snakke 

om kropslighed. Der er flere situationer, hvor der har været en bevægelse i gang for at få mere krop 

ind, en åben drøftelse, men som aldrig helt har fundet sit ståsted.” (Ask, bilag 6.1). Jeg har oplevet 

en stor velvillighed og interesse og er gentagende gange, uafhængigt af sektion og ansættelse, blevet 

spurgt om jeg holder oplæg efter endt projekt, for at dele mine resultater.  

 

Flere ting indikerer et øget fokus på kropsligheden blandt underviserne efter specialeprojektets 

opstart. For det første er der i dette års GML modulplan blevet tilføjet ny ’pædagogisk og didaktisk 

metode og arbejdsform’ under titlen, nemlig:   

 

"Kropslighed: Vi vil i løbet af dette års modul arbejde for at integrere flere kropsligt forankrede 

øvelser på ledelsesmodulerne, hvor fagligt indhold og pointer kan illustreres via mindre aktiviteter." 

(Uddrag af GML modulplan april, 2022) 
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Derved blev kropslighed som didaktisk metode og arbejdsform integreret i et officielt 

styringsdokument for GML undervisningen på SOS. Derudover modtog jeg en mail fra én af 

undervisnerne fra ét af de andre værn, der inviterede mig til et udviklingsmøde (jf. figur 7) for at 

drøfte  embodied leadership i både et et teoretisk og praktisk perspektiv, med ønsket om ”endnu mere 

fokus på kroppen” ved næste GML modul (bilag 6.4). 

 

Mine positioner 

Jeg har bevæget mig mellem tre forskellige positioner ifm. specialeprojektet, som forandringsagent, 

empirisk forsker og partner til SOS kadet. Det har ikke været muligt – ej heller ønskværdigt – at stå 

entydigt i én af disse positioner, men de har hver især enten begrænset eller åbnet for muligheder alt 

efter konteksten.  (Alvesson, 2003). Min position som epirisk forsker har gennem uformelle samtaler 

med ansatte ved Forsvarsakademiet, særligt ILO, givet adgang til viden om organisatoriske rammer 

og vilkår, herunder forståelser af kroppen i teoretisk ledelsesundervisning, og det har haft væsentlig  

betydning for udviklingen af specialets løsningskoncept. Samtidig var jeg også til stede som 

forandringsagent med en baggrund som psykomotorisk terapeut11 og et indgående kendskab til 

kroppens betydning for ledelse og læring, som betød medvirken til en forandringsproces rettet mod 

dele af undervisernes praksis. Sidst har mit forhold til en SOS kadet haft betydning for min indgang 

til felten og adgang til viden om felten.  

 

4.7 Etiske overvejelser 

Efter aftale med Ask optræder alle personer med et andet navn end deres eget. I de indledende 

samtaler blev spørgsmålet om fortrolighed drøftet, og da der ingen klassificerede dokumenter indgår 

i specialet, kan det håndteres som u-klassificeret materiale. Alle personer optræder med pseudonavne, 

ligesom den enkelte persons værnsmæssige tilhør ikke fremgår. Dette giver en grad af anonymisering, 

men det er klart, at vedkommende der har indgående kendskab til ILO vil kunne identificere de 

enkelte personer. Dette er imidlertid i overensstemmelse med de aftalte etiske rammer for specialet.  

Det er mit ønske, at specialet skal være offentligt, så viden om kropslighed i lederudvikling bliver 

tilgængelig for interesserede. Her har det været nødvendigt at spørge ind til, hvilke oplysninger 

Forsvaret ønsker beskyttet. Involverede aktører har haft mulighed for at gennemlæse specialet inden 

 
11 Psykomotorik og afpænsingspædagogik er en professionsbachelor ved Københavns Professionshøjskole. Jeg blev færdiguddannet i 

januar 2020 og har siden arbejdet med kroppens betydning for læring, trivsel og samvær.  
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aflevering for eventuelle rettelser ift. beskrivelsen af Forsvaret som organisation. I den sammenhæng 

har jeg gjort mig overvejelser over, hvad det har betydet for min proces, at nogen på den måde har 

”kikket mig over skuldrene”. Jeg har tidligt i processen valgt at involvere Ask i mine fund og 

refleksioner, i overensstemmelse med designtænkningens metodiske principper med det formål at 

opnå et iterativt og eksplorativt forløb, hvor hans kommentarer løbende har styrket udviklingen af det 

endelige løsningskoncept. Til trods for min oplevede samskabelsesproces, kan man ikke komme uden 

om, at denne tilgang har begrænsninger i graden af valgfrihed.  

 

4.8 Analysestrategi 

I dette afsnit præsenteres specialets analysestrategi med det formål at bidrage til gennemsigtighed. 

Som følge af designtænkning som metodisk ramme for specialets tilblivelse har jeg arbejdet med en 

abduktiv slutningsform, der har givet anledning til at afprøve hypoteser angående, hvordan aktiviteter 

baseret på KL kan integreres i den eksisterende teoriundervisning på SOS GML. Som supplement har 

der undervejs været elementer af en induktiv tilgang, hvor generaliseringer baseret på eksisterende 

empirisk viden har bidraget til designet af løsningskonceptet. Ligesom en grad af et deduktivt 

ræsonnement har bidraget til at kontrollere, hvorvidt designløsningen virker og opfylder sit formål. 

Hverdagens ubevidste antagelser og mønstre både automatiserer og begrænser vores daglige 

tænkning og handling. I processen med at rammesætte en problemstilling på en ny måde udfordres 

disse mønstre og antagelser  (Krull, 2013). En måde at gribe dette an på er ved at stille spørgsmål til 

noget, der endnu ikke eksisterer – altså en ønsket fremtid. Ved at forestille sig, hvad der kunne være 

muligt, får designeren mulighed for at udfordre begrænsende antagelser. Således har jeg bevæget mig 

dynamisk og iterativt gennem faserne: idégenerering, forudsigelse af konsekvenser, afprøvning og 

generalisering. Som Dunne og Martin (2006) benævner The cycle of design thinking. I bestræbelsen 

på at forstå undervisernes oplevede mening har jeg arbejdet med det empiriske materiale i en dobbelt 

bevægelse mellem mine umiddelbart responsive meningsoplevelser og kritisk refleksion over disse. 

Ved at gennemlæse transskriberinger af interviews og feltnotater ad flere omgange har jeg opnået 

følgende kodnings- og analysearbejde, vist i figur 8. Et uddrag af det fulde kodningsarbejde er vedlagt 

som bilag 7. 
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1. Gennemlæsning af 
de enkelte interviews 
 

Empiristyret gennemlæsning med fokus på:  
a. Hvilke temaer optræder i interviewet?  
b. Hvilke eksempler på kropsforankret aktiviteter nævnes?  

 
I grove træk læner disse sig op ad emnerne i interviewguiden. Formålet med denne 
kodning er at identificere forskelle og ligheder i undervisernes fortællinger, og samle 
alle de nævnte kropsligeaktiviteter, som underviserne deler. Dels for at kunne 
videndele på tværs af vær, dels skabe overblik over hvilke kropslige aktiviteter der 
allerede inddrages i undervisningen.  
 

2. Gennemlæsning på 
tværs af interview 
 

Empiristyret gennemlæsning på tværs af interviewene med fokus på:  
a) Allerede ientificerede kategorier (pkt.1) 
b) Emner under hver kategori  
c) Tekststykker fra alle interviews samles i et kodningsskema, opdelt efter disse 

kategorier 
 

3. Tematisering af 
empiri  
 

Teoristyret tematisering af empiri. Ved at gennemlæse kodningsskemaet med øje for 
Merleau-Pontys begrebsapparat blev tre temaer identificeret:  

a) Kroppen som udtryk 
b) Den dobbelte sansning 
c) Den perceptuelle vane: at tilegne sig en verden (læring)  

 
4. Tekst 
 

Ovenstående tre temaer bliver den tematiske ramme for første analysetekst. I 
denne proces viser det sig at være svært at kategorisere det empiriske materiale så 
”stramt”, da det er flertydigt og hænger sammen 
 

5. Test af prototype: 
Principper  
 

Den første analysetekst (pkt.4) leder frem til 7 grundlæggende principper. Disse 
fremlægges for Ask, der giver kritisk feedback. Denne afprøvning for ”brugeren” 
medførte enkelte justeringer i princippernes udformning 
 

6. Tekst 
 

Den endelige analysetekst er blevet til på baggrund af ovenstående kodning- og 
skrivearbejde og er struktureret efter emnerne:  

a) Kropslig dannelse 
b) Kroppen i akademia, herunder dilemmaet med udprøvning og den kropslige 

supersensor  
c) Kroppens potentiale  

 
7. Test af prototype: 
Løsningskriterier og 
principper 
 

På sektionsmødet den 2. maj 2022 blev specialets undersøgelsesdesign præsenteret 
for undervisere, forskere og sektionschef. Kritisk refleksion og feedback medførte 
justeringer i de endelige kriterier og principper, som lægger grundlag for specialets 
løsningskoncept 
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8. Design af 
løsningskoncept  

Løsningskriterier og grundlæggende principper (pkt. 7) danner grundlag for designet 
af læringsaktiviteterne i kataloget Det Kropslige Kompas. Med inspiration fra 
designtænkning, der søger at optimere allerede kendte designs, er aktiviteterne 
blevet til gennem enten: 
 

a) Orientering i eksisterende GML læringsaktiviteter såsom ”dialogisk 
refleksionsøvelse med sidemakkeren om et emne”, der således er blevet 
nytænkt og kropsliggjort ind i rammerne for konceptet med afsæt i 
principperne,  

b) Nyfortolkning eller elementer af kendte aktiviteter indenfor dans, teater, 
psykomotorisk undervisning, mm., som er tilpasset den givende GML 
undervisning, eller  

c) Kreativ innovation af nye aktiviteter, der bygger på flere års erfaring inden 
for feltet, hvor GML undervisningens tematikker har inspireret til nye 
kropslige aktiviteter. 

 
I forlængelse af analysen (kapitel 5) præsenteres ét af katalogets ti aktiviteter. Det 
fulde aktivitetkatalog er vedlagt som bilag 1.  
 

 
Figur 8. Oversigt over specialets analysestrategi  
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Kapitel 5 

 

Analyse 
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5. Analyse 
For at komme nærmere svaret på, hvordan aktiviteter baseret på KL kan integreres i den eksisterende 

teoriundervisning på GML, er det nødvendigt at undersøge, hvordan kroppen allerede tænkes ind i 

undervisningen og undersøge de betingelser, underviserne er underlagt desangående. Disse forhold 

analyseres under overskrifterne kropslig dannelse, kroppen i akademia og kroppens potentiale, og 

leder i min analyse frem til tre løsningskriterer, som skal tilgodeses, hvis aktiviteterne baseret på KL 

skal integreres i den eksisterende undervisning. Dette leder videre til seks grundlæggende principper 

for designet af specialets løsningskoncept i form af et aktivitetskatalog. Alle interviewenes 

transkribberinger kan findes i bilag 9, og tallet efter hvert citat (f.eks. L.23) henviser til linjenummeret 

i dette bilag.   

 

I interviewene med underviserne på tværs af de tre værn nævnes en række kropslige aktiviteter, som 

de gennemfører med kadetterne. Disse er præsenteret i et samlet overblik i bilag 8. De aktiviteter, der 

oftest blev nævnt er såkaldte PRES-øvelser, dvs. aktiviteter under fysisk og psykisk pres, hvor 

kroppen udmattes. Ligeledes scenarie-øvelser ved Frømands- eller Jægerkorpset og anvendelsen af 

simulatorer. Mads kommenterer om kropsligt arbejde på officersuddannelsen: ”Det er jo rigtig nok, 

at Forsvaret bruger kropslighed rigtig meget i uddannelsen”(L.705) og hentyder også til de mind 

breaks og den samtaletræning, som indgår på den akademiske del af uddannelsen– diplomen. Nogle 

af de interviewede kobler disse sidstnævnte kropslige aktiviteter til teoretiske pointer, mens andre 

anvender dem til at skabe fornyet energi for derefter at vende tilbage til undervisningen. Fælles for 

alle er oplevelsen af, at de kropslige aktiviteter i teoriundervisningen ikke er systematiseret men 

snarere optræder ”tilfældigt” (L.1509). Ud fra Merleau-Pontys forståelse af menneskets 

allestedsnærværende egenkrop som forudsætning for subjektets sansning, bevægelse og erkendelse 

indgår kropslighed som en ufravigelig lovmæssighed i alle uddannelsens aktiviteter, men jeg 

undersøger med dette afsnit, hvorvidt og hvordan underviserne arbejder bevidst med kroppens 

potentiale som særlig ledelsesfaglig disciplin. 

 

5.1 Kropslig dannelse  

I forbindelse med uddannelsen af premierløjtnanter finder en dannelsesproces sted. Ask refererer til 

et igangværende forskningsprojekt, der omhandler udviklingen af værdier blandt kadetter på tværs af 

værn og på tværs af tid og siger:  
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”De begynder allerede inden at adapte og se sig selv, som den her leder med et bestemt værdisæt, 

ud fra ens antagelse om, hvad det er man som leder skal kunne i Forsvaret… Der sker en masse 

kropslig dannelse, når kadetterne får uniform på ”(Ask, L.1127) 

 

Kadetterne har altså allerede inden de påbegynder uddannelsen en opfattelse af det kropslige udtryk 

og det værdisæt, der følger med en ansættelse i Forsvaret. Ifølge Burke (2004) vil denne symbolske 

magt, der er forbundet med Forsvaret, resultere i en konstrueret identitet, hvor forventninger og 

normer forbundet med en bestemt status er internaliseret, og den ”spættede uniform” (Per, L.332) er 

et udtryk for, at der er nogle krav til, hvordan kadetterne skal se ud og agere. Desuden fremhæves det 

i flere af interviewene, at uddannelsen er et fællesskab, hvor kadetterne oplever hinanden, når de 

udøver den militære praksis, f.eks. at stille sig op, kommandere og udvise myndighed. Her begynder 

kadetterne at ”indlejre nogle ideer omkring ledelse og krop” (Ask, L.1134). Det bliver af Morten 

beskrevet som en ”imitationsproces”, hvor kadetterne kopierer og tilegner sig bestemte måder at 

udtrykke sig på. Ask uddyber:  

 

”Generelt er der jo hele tiden et blik fra de andre. Der er bare nogle krav, man vil gerne have at 

kadetterne skal være i god form, man vil gerne have, at de skal kunne være modige…  Der er nogle 

praksisser og værdier, som man hylder” (Ask, L.1136).  

 

Kadetterne er altså hele tiden underlagt blikket fra de andre, som præger kadetternes dannelsesproces 

ind i virket som ny leder. Et kropsfænomenologisk perspektiv på ovenståended retter opmærksomhed 

mod den måde kadetterne er i verden på. De har forventinger til, hvad der skal ske i det militære rum, 

hvorfor, hvornår og hvordan, og det kommer til udtryk i den praksis, og i de værdier, som Forsvaret 

hylder. De krav der er til, hvordan kadetterne bærer sig selv og deres uniformer vil efter Merleau-

Pontys terminologi intentionaliseres som et kropsligt udtryk hos kadetterne. Kadetternes kroppe er 

således fundamentet for deres eksistens. Kroppen situerer og giver mening til både kadetter og 

ansattes handlinger, hvad enten de arbejder praktisk eller teoretisk. Gennem kroppen opstår en 

åbenhed, der ifølge Merlau-Ponty er en dannelsespræmis for den frie vekselvirkning mellem den 

kadettern selv og de andre. Ligeledes påvirker undervisernes egen indlejring i den militære ramme 

deres refleksioner omkring dannelse i interviewene, idet deres begreb om verden forstås i forhold til 
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den praksis og meningssammenhæng, de selv indgår i. Genfortællinger og fortolkninger er ifølge 

Merleau-Ponty en del af perceptionen, hvorved krop, sprog og betydning hænger sammen, fordi 

kroppet altid er rettet, oplever og udtrykker betydning som en del af dens egen kropslige væren. 

Udtrykket ”der er hele tiden et blik fra de andre” er interessant ud fra Merleay-Pontys forståelse af 

synet som en fænomenologisk indgang til verden, der ikke er farvet af sproget eller tanken Kadetterne 

oplever verden direkte via sansning; egenkroppen både ser og bliver set. Der optræder ifølge Merleau-

Ponty ingen rumlig grænse mellem den kadettens krop og kadettens sete verden, da blikket - ligesom 

den øvrige krop - bliver intentionelt rettet. Blandt informanterne er der enighed om, at kroppen er 

betydningsfuld for dannelsen af kompetente og reflekterende ledere, men samtidig fremhæves det, at 

”det er sværere til eksamen at bedømme normativ dannelse, fordi det ikke er nedfældet, der er ikke 

noget vidensgrundlag, det er tavs viden.” (Per, L.369). Tilegnelsen af tavs viden kræver ifølge 

Polanyi, at der skabes et erfaringsrum, hvor (nye) kropslige bevægelser kan stå frem, fordi sproget 

alene vil komme til kort. Aktiviteter baseret på KL kan, hvis der skabes dette erfaringsrum, åbne op 

for, at (nye) kropslige bevægelser – og erfaringer – kan stå frem blandt kadetterne i undervisningen.  

Det er på baggrund af ovenstående muligt at udlede første løsningskriterie til specialets 

problemstilling, nemlig at kroppen er bærer af tavs viden, og at der derfor skal faciliteres et 

erfaringsrum, som muliggør tilegnelsen af kropslige handlinger, som sproget ikke kan indfange.  

 

Kroppen som bærer af tavs viden åbner desuden op for en række problemstillinger ved kroppen i 

akademia og disse behandles i følgende analyseafsnit.  

 

5.2 Kroppen i akademia 

Alle interviewpersoner på tværs af værn og institut nævner de vilkår, der hører med til at udbyde en 

akkrediteret uddannelse, når snakken falder på kropslighed som element i teoriundervisningen. 

Akkrediteringen sætter en retning for undervisningen, men  opleves til tider også som en begrænsning 

for iværksættelsen af (nye) initiativer.  
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Dilammaet med udprøvning  

Morten fortæller: ”Det er ikke umiddelbart nemt at integrere kroppen i ledelsesuddannelsen, specielt 

efter reformenen, hvor den er blevet yderligere akademiseret.” (L.1317). Akkrediteringen bliver af 

interviewpersonenerne fremhævet som en umiddelbar begrænsning for at integrere mere kropslighed 

i undervisningen, da der hertil følger en række akademiske krav. Kadetterne bliver eksempelvis ikke 

målt på, hvor gode de er til at mærke egne grænser, følge deres intuition eller registrere kropslige 

fornemmelser. Kadetterne bliver derimod målt på deres eksamensresultater. Morten udtrykker, ”… 

at de mere transformative elementer kommer i baggrunden, især når vi nærmer os en eksamen” 

(L.1290). Der eksisterer ikke noget læringsmål på GML, der åbner op for at arbejde med kroppen 

som værende på én gang handlende, følelende og tænkende uden adskillelse mellem fysiske og 

mentale kvaliteter (Merleau-Ponty), hvortil Morten uddyber, at ”hvis noget skal leve herinde, så skal 

det ind i læringsmålene.”(L.1327). Også Mads fortæller: ”Hver gang vi vælger at bruge en time eller 

en dag på noget, så skal vi virkelig være ret sikre på, at det giver noget i den anden ende.” (L.655). 

Det bliver tydeligt i mine samtaler med underviserne, at de ikke kan investere timer i noget, som 

kadetterne ikke kan eller skal udprøves i, da indholdet på GML i forvejen er stramt styret med mange 

emner på kort tid. Aktiviteter baseret på KL må derfor efter undervisernes udsagn sikre, at kadetterne 

når læringsmålene og det kan blive vanskeligt at bruge dyrebar tid på at opøve kadetternes evne til 

interoceptivitet, altså aktivt styre, holde og flytte opmærksomhed til forskellige kropslige 

fornemmelser, fordi det ikke indgår som et kompetencemål og beror på en subjektiv oplevelse uden 

facit. Her kan begrebet body awareness (afledt af interoceptiv awereness) imidlertid inddrages (jf. 

Interoception & body awareness) som foreståelsesramme for, hvordan aktiviteter baseret på KL 

alligvel kan finde sin plads i undervisningen ved at anskue interoceptivitet som en  

interventionsmetode (Olsen, 2021), der kan føre til yderligere teoretisk refleksion over ledelsesvirket 

som kommende PL’er. Det bliver altså tydeligt i samtalerne med underviserne, at kropsligheden i 

undervisningen må tilpasse sig akkrediteringens vilkår, og specialets  løsningskoncept må derfor 

bevæge sig i et spændingsfelt mellem på den ene side at efterleve embodied leaderships med fokus 

på kadettens egen-sansning og på den anden side indordne sig undervisningens læringsmål og 

tidsbegrænsing. Som opsummering på ovenstående er det muligt at udlede endnu et løsningskriterie, 

nemlig, at aktiviteter baseret på KL skal anvendes som interventionsmetode til at understøtte 

undervisningens aktuelle læringsmål, og skal kunne udføres indenfor en realistisk tidsramme, der 
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tilgodeser et i forvejen presset undervisningsprogram, hvor mange – og store- emner skal nås på kort 

tid (jf. kapitel 2). 

 

Den kropslige supersensor  

I interviewene spørger jeg ind til, hvilke oplevelser underviserne har med bevidst inddragelse af 

kropslighed i teoriundervisningen. Aktiviteter, der bryder med stillesiddende klasseundervinsing 

bidrager, ifølge Mads, til at kadetterne ”ikke hele tiden er oppe i hovedet, men at de faktisk får nogle 

oplevelser på flere forskellige niveauer”(L.563), og han uddyber, at der er tale om oplevelser, der 

ikke kun stimulerer det kognitive, men også det emotionelle. At følelser er i spil.  Det er primært 

under de praksisnære og komplekse scenarieøvelser. Her trænes kadetterne i at træffe beslutninger og 

prioritere i en virkelighedstro ramme. Om dette udtrykker Ask ”i de øvelser, har de jo kroppen med… 

på mange måder er dette jo egentlig det optimale scenarie at træne ledelse under” (L.1237). Bent 

fortæller, at kadetterne under disse øvelser med ledelsesmæssige udfordringer får stillet spørgsmål 

som  ”hvordan kan jeg agere som leder i en speciel kontekst?” og ” hvordan influerer mine egne 

udfordringer på min evne til at gøre ledelse?”(L.782). Således bliver kadetternes egen-kropslige 

erfaringer og sansninger afsæt for at reflektere over ledelsesvirket ved hjælp af refleksionsspørgsmål 

efter en øvelse, hvor kadetten har været under fysisk og psykisk pres. Kroppen bliver ikke direkte 

italesæt som et ledelsesredskab i samtalerne med underviserne, men gestiske virkemidler og dermed 

styrket kommunikation, bliver fremhævet som noget, der kan understøtte lederens formidling. Per 

fortæller: ”Det er helt afgørende, når man snakker militæroperationer, at lederens fysiske 

tilstedeværelse skal være der, hvor man ønsker en effekt” (L.355). Per fortæller, at særlige rum skaber 

særlige muligheder for lederen, og han pointerer, at ledelse også handler om at placere sin fysiske 

krop strategisk i de rigtige rum. Merleau-Ponty angiver, at den prærefleksive erkendelse ikke sker 

uden for tid og rum, men sker i et samspil med materialiteterne. Med Merleau-Ponty’s begreber kan 

vi således forstå Pers fortælling om, at kadetten må placere sin krop fysisk i dét rum, hvor der ønskes 

en effekt, som et udtryk for, at der optræder et samspil mellem kadettens bevægelse og rummet, som 

ifølge Merleau-Ponty tilsammen udgør et hele.  

  

Morten fortæller, at man i Forsvaret opererer med teknologiske sensorer til tidlig indkredsning af 

potentielle fjender. Pludseligt udbryder han:   
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”Man kunne godt tale om kroppen som en supersensor. Her kan man måske faktisk få adgang til 

den mest avancerede censor overhoved, men spørgsmålet er om du kan aflæse dens data og integrere 

disse i helheden?” (Morten, L.1538).  

 

Morten beskriver altså kroppen som en supersensor og fortsætter metaforen:  

 

”Du kan have nok så dyre og nye sensorer, men hvis man ikke har computerkraft til at processere, 

hvad de siger til os… så er en sensor jo ubrugelig… så går du rundt med en ubrugelig krop på en 

måde...” (Morten, L.1543)  

 

Kroppen indeholder et neuralt sansesystem, som er involveret i homeostasen, altså de autonome, 

hormonelle og adfærdsmæssige neurale mekasnimer, som opretholder optimale fysiologiske forhold 

i kroppen, lige fra temperatur- og blodsukkerregulering til sociale interaktioner. Uden et fungerende 

interoceptivt sansesystem ville kroppens basale funktioner, der holder den enkelte i live, ikke fungere 

optimalt (Olsen, 2021). Således kan man i overensstemmelse med neurofysiologien godt beskrive 

kroppen som en ’supersensor’, som Morten udtrykker det, da kroppen konstant reagerer på alle indre 

og ydre miljømæssige forhold og løbende tilpasser sig disse. Disse neurologiske og fysiologiske 

mekanismer fungerer udenfor bevidstheden og stopper ikke deres virke, selvom vi ikke retter  

opmærksomheden mod dem. Merleau-Ponty beskriver dobbeltsansningen som et begreb, der dækker 

over, at kroppen er i en konstant flertydighed. Kroppen er på én gang sansende og sanselig. Dette 

understeger Merleau-Pontys pointe om, at subjektet ikke er adskilt fra verden, og vi forstår derfor, at 

kadetternes bevidsthed – fra en bestemt kropsligt placering – påvirker deres perception. Hvis vi 

fortsætter metaforen, hvad skal der så til, før kadetterne lærer at aflæse deres kropslige sensor? Ifølge 

Merleau-Ponty, er kroppen ikke blot et middel for bevidstheden til at nærme sig verden, men 

meningsskabende. Bevidsthed om dette og færdigheder i bevidst at sanse og registrere egenkroppen 

gennem den interoceptive sans kan altså være den ”computerkraft, der skal til for at processese 

kroppens data” ved at opøve en aktiv brug af kroppens mange informationer til at agere i skiftende 

omverdensforhold på en nærværende og indsigtsfuld måde (Merleau-Ponty, 2009; Hamill, 2013).  

 

Blandt informanterne er der enighed om, at ’refleksion’ er et essenitelt redskab. Per fortæller i relation 

til scenarieøvelserne, at kadetterne risikerer at miste læring, når de ikke har en efterfølgende 
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refleksion over, hvad der skete, da kroppen kom under pres (L.413). Andre fortæller, at de praktiske 

øvelser (ikke kun på GML) skaber grobund for en række erfaringer og refleksioner, som trækkes med 

ind i ledelsesundervisningen på GML og således biddrager til kadetternes læring. Underviserne 

oplever også, at de små mindbreaks i undervisningen fungerer bedst, hvis der bliver skabt en 

refleksion og en  rød tråd til undervisningens øvrige indhold. Kadetternes tilvænnede 

handlingsmønstre kan ifølge Hamills begreber om embodied leadership anses for altafgørende for 

måden kadetterne optræder i relation til sig selv og hinanden. Hamill pointerer, at kropslige akiviteter 

ikke bør anses som fysisk træning, men snarere øvelser, der tillader kadetterne at opleve deres 

somatiske markører; hvordan de driver ens handlinger og beslutninger. Dette er med til at skabe 

bevidsthed om kadettens impulsive handletrang og indlejrede handlemønstre, og som enten kan være 

hensigtmæssige eller uhensigtsmæssige adfærdsreaktioner for vedkommende. Embodied leadership 

traditionen arbejder mod, at kroppens ubevidste (”ubrugelige”) reaktioner, bliver genstand for bevidst 

refleksion således at kadetterne ikke længere går rundt med ”en ubrugelig krop”. Forsvarets 

scenarieøvelser er tilrettelagt med det formål at sætte kadetterne under fysisk og psykisk pres, og de 

vil derfor opleve, at deres limbiske system og krybdyrshjernen tager over (Hamill, 2013). Dette skaber 

ifølge Hamill de rette betingelser for, at kadetterne både træner færdigheder i praktisk ledelse og 

samtidig bliver i stand til at kropsligøre udøvelsen af ledelse 

 

Spørgsmålene fremhævet i tidligere afsnit; hvordan kan jeg agere ledelse bedst muligt? Og hvordan 

influrerer mine egne udfordringer på min evne til at gøre ledelse? er refleksionsspørgsmål, der kan 

bidrage til at bevidstgøre kadetternes om egne tilvænnede handlingsmønstre, baseret på en kropslig 

erfaring. Med inddragelse af Polanyis begreb om tavs viden er det muligt at forstå de oplevelser, som 

kadetterne erfarer under fysisk pres, som dén ressonansbund, der muliggør italesættelsen af egen-

oplevelsen gennem refleksion. Med anvendelse af Helths forskningsresultater fremhæver også hun, 

at det er refleksionen over de sanselige påvirkninger, der medvirker til nye indsigter om den situation 

man befinder sig i - og muligvis gerne vil ændre. Hvordan kan undervisernes erfaringer med brug af 

refleksion fra PRES-øvelserne integreres i teoriundervisningen, hvor kadetterne sidder i et 

klasselokale? Merleau-Ponty siger om tale, at den ikke er et udtryk for, at man tænker at man taler, 

og ej heller tænker mens man taler. Kadettens tale er hans tanke. Når refleksionen italesættes og gøres 

eksplicit i gruppen efter en øvelse skabes et erfaringsrum, hvor den enkelte kadet, med et Merleau-

Ponty begreb, eftertænker den anden, og det beriger kadettens egne tanker. Når kadetterne handler, 
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sker det ifølge Merleau-Ponty med en kropslig forankring i et intersubjektivt felt og rettet mod 

konkrete situationer med en førstepersonlig adgang til kroppens tidligere oplevelser, erfaringer og 

positioner. Forholdet mellem kadetten og situationen beror på kadettens egenkropslige prærefleksive 

sansninger, som en afgørende forudsætning for overhovedet at være i stand til at række ud i, gribe og 

begribe situationen. Med afsæt i Merleau-Pontys forståelse giver kroppen således mening til 

fænomener, kultur og sprog og de prærefleksive sansninger, der altid allerede er til stede, og som 

virker som en usynlig rettesnor – intentionalitet - for kadetternes meningsfulde udveksling. 

Dette afsnit omkring den kropslige supersensor har behandlet egensansningen som erfaringsgrundlag 

for kadetternes læring, og refleksion som et element, underviserne har gode erfaringer med fra deres 

PRES-øvelser. Således kan der udledes et tredje løsningskoncept, nemlig at aktiviteter baseret på KL, 

kan integreres i den eksisterende teoriundervisning ved at tillade kadetterne sansning af egen kropslig 

tilstand og skabe grobund for faglige refleksioner over deres kommende tjeneste som 

premierløjnanter.  

 

5.3 Kroppens potentiale   

I ovenstående analyseafsnit er kroppen blevet præsenteret som en supersensor og i forlængelse heraf, 

sætter underviserne ord på, hvad et øget fokus på kadetternes interoceptive sans kan bidrage med i 

undervisningen.  

 

I Forsvarsakademiets pædagogiske ramme er én af de fire punkter ’deltageraktivitet’. Om dette 

fortæller Alma fra forsvarets uddannelsescenter: ”vi skal gribe før vi kan begribe12. Det er også 

derfor, at vi i den pædagogiske ramme har skrevet, at der skal være deltageraktivitet.”(L.60), Dette 

er interessant med Merleu-Pontys begreb om vanen, hvorigennem kadetten er i stand til udvide sin 

verden. Kadetterne forholder sig hele tiden til det fremmede og muligheder for at lære nyt. Kadetterne 

skal som færdiguddannede officerer have ansvar for mandskabspleje, altså kunne mestre relationelle 

kompetencer. Morten beskriver i forlængelse af metaforen om kroppen som supersensor, at kroppen 

i relationelle samspil faktisk kan fungere som et ”problemløsningsværktøj”, men at der ikke er fokus 

 
12 ”[Mennesket] maa for sit Øie og for sin Følelse først betegne og udtrykke hvad han er, før han kan begribe det” (Grundtvig). Om 

Grundtvigs erkendelsesteori - om forholdet mellem tro og fornuft i tidsskriftet »Danne-Virke« (1816-19, s. 61) af Jensen, H. F.  
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på dette i den eksisterende undervisning. Han fortsætter med at fortælle, at når der opstår konflikter i 

en gruppe, skal kadetterne kunne sætte tempoet ned og spørge sig selv, hvad der sker i situationen.  

 

”Hvad er det personen gør, eller hvad er det jeg gør, med min krop, der forstærker eller hæmmer 

situationen?... også have et blik for, at man ved at kigge på kroppen kan få nogle hypoteser, som man 

kan efterprøve og spørge ind til.” (Morten, L.1486).  

 

Kadetterne skal altså have redskaber i deres værktøjskasse til at registrere, forstå og benytte kroppens 

utryk og egne kropslige fornemmelser i deres værktøjskasse, ligesom de skal kunne stille sig selv 

spørgsmål om interkulturelle forhold og kompetenceforskelle mellem medarbejdere. Ifølge Hamill 

kan mennesket have tendens til særligt tre kropslige reaktioner i relationelle samspil. Kadetten kan 

have egne og andres bevægelser for øje for at registrere om de bevæger sig imod, bevæger sig væk 

fra eller bevæger sig mod (jf. kapitel 3.4). Det vil efter Kahnemanns termenologi være kadetternes 

system 1, der fører an, når deres automatiserede handlemønstre sætter ind. Med afsæt i både Helths 

og Hamills forståelser kan kadetterne trænes i at skifte perspektiv i relevante ledelsessituationer, først 

og fremmest ud fra et kropsligt, følelsesmæssigt og æstetisk ståsted, hvorefter  individuelle og fælles 

refleksioner baseret på indre kropslige fornemmelser og følelsesmæssige påvirkninger kan finde sted 

og skabe nye forståelser for helheden. Det er altså i refleksionen over de sanselige påvirkninger, at 

der i disse tilfælde opstår nye indsigter om den situation, lederne befinder sig i – og muligvis gerne 

vil forandre. Dette kan medvirke til at give lederne oplevelsen af nye handlemuligheder og overblik 

over mulige ledelsespositioner i et givent dilemma (Helth, 2018). 

 

Ved at underviserne faciliterer mulighedsrum for kadetterne, vil kadetterne kunne afprøve andre 

handlinger end dem de umiddelbart normalt vælger, opøve større bevidsthed om, hvordan egne 

ubevidste, tilvænnede handlinger spiller ind på situationen og interaktionen med omverdenen. Disse, 

ofte ubevidste handlinger kan også opleves som intuitive kropsfornemmelser. Når de nyuddannede 

ledere står i en kompleks og potentielt farlig situation, har de ikke tid til at ræsonnere og gennemtænke 

alle mulige udfald. For at kunne træffe beslutninger i disse situationer er lederen forsynet med en 

evolutionær genvej, der genkender den kropslige responds og fungerer som et alarmsystem, der enten 

får vedkommende til at bevæge sig væk eller hen imod sitationen. Emotionernes autopilot guider 

lederen, mens viden, logik og ræssonering giver mulighed for at modificere respondset (Damasio, 
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2001).At have kendskab til at lederen er en krop, hvorfra al mening skabes, gør det ikke nødvendigvis 

mere klart for underviserne, hvordan de konkret integrerer aktiviteter baseret på KL i den eksisterende 

undervisning. Ask udtrykker, at de sagtens kan bruge en bevidst opmærksomhed på kropslig didaktik 

i form af interoceptiv opmærksomhed, hvorfor specialesamarbejdet også er kommet i stand, men, at 

det kræver udvikling (Ask, L.1224). Morten fortæller, at det som underviserne gør nu ift. åndedrættet, 

er noget de gør ”off the record” (L.1328) og ikke noget, som er ”syet sammen”(L.1329) med den 

øvrige didaktik. Da jeg spørger ind til, hvordan det kan være, er svaret rungende ens blandt 

underviserne: ”jeg tror grundlæggende ikke, at jeg ved, hvordan” (Morten, L.1303),”jeg tror 

simpelthen, at det vi mangler, er fantasien til det” (Ask, L.1168) og ”jeg tror, der mangler viden om, 

hvad krop og læring handler om” (Per, L.389). Der er altså enighed om, at den største begrænsning 

for at integrere aktiviteter, baseret på KL, i den eksisterende teoriundervisning er en manglende viden 

om, hvordan. Baseret på dette, og med afsæt i ovenstående analyse, er det relevant at opstille nogle 

grundlægennde principper for sådanne aktiviteter, som tilmed tilgodeser undervisningens rammer og 

vilkår i form af løsningskriterierne. Disse grundlæggende principper præsenteres efter en kort 

opsummering af de identificerede løsningskriterier. 

 

5.4 Løsningskriterier til løsningskoncept  

Som resultat af ovenstående analyse er tre løsningskriterier identificeret: 1) Kroppen er bærer af tavs 

viden, og der skal faciliteres et erfaringsrum, som muliggør tilegnelsen af (nye) kropslige handlinger. 

2) Aktiviteter baseret på KL skal anvendes som interventionsmetode til at understøtte 

undervisningens aktuelle læringsmål, og skal kunne udføres indenfor en realistisk tidsramme, der 

tilgodeser et i forvejen presset undervisningsprogram. 3) Aktiviteter baseret på KL skal tillade 

kadetterne sansning af egen kropslig tilstand, og dermed skabe grobund for faglige refleksioner over 

ledelsesvirket.  

 

5.5 Principper for kropsforankret læring 

Det er muligt at opstille seks grundlæggende principper. Formålet med principperne er at skabe nogle 

grundlæggende retninglinjer for designet af løsningskonceptet. De skal desuden bryde med 

undervisernes oplevelse af, at aktiviteter baseret på KL er tilfældig og uden sammenhæng med den 

øvrige didaktik, idét de er et svar på, hvordan ”kropslighed” kan inddrages i undervisningen som en 

pædagogisk og didaktisk metode og arbejdsform (jf. kapitel 4.6). De seks principper er:  
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1. Interventionsmetode: Aktiviteterne, der er baseret på KL, skal anvendes som 

interventionsmetode. Gennem indre kropslig opmærksomhed, fysisk kontakt eller bevægelse 

rettes kadetternes opmærksomhed mod umiddelbare kropsfornemmelser.  

2. Formål: Det skal være meningsfuldt for både undervisere og kadetter. Gerne ’bang for the 

buck’ med tydeligt formål og anvendelsesmulighed i praksis. Aktiviteterne skal understøtte 

læringsmålene for den givne undervisning for at imødekomme akkrediteringskravene 

3. Kontinuitet: For at bryde med oplevelsen af, at kropslige aktiviteter optræder tilfældigt i 

undervisningen, er der brug for kontinuitet. Samtidig skal aktiviteten kunne udføres indenfor 

en realistisk tidsramme 

4. Sansning: Aktiviteterne skal tillade kadetterne sansning af egen kropslige tilstand, og 

aktiviteterne åbner derfor op for kropslige processer i hvilke sansning, bevægelse og følelse 

spiller en afgørende rolle  

5. Grobund: Aktiviteterne skal skabe grobund for faglige refleksioner og teoretiske 

pointer.”Før enhver tanke lægger en sansning til grund” (Merleau-Ponty) 

6. Refleksion: Uden refleksion over egne kropslige reaktioner efter en aktivitet, baseret på KL, 

risikerer kadetternes at miste læring. Refleksionen er bindeleddet mellem aktivitet og 

undervisningens øvrige indhold 

 

 

5.5 Løsningskoncept: Det Kropslige Kompas  

De grundlæggende principper rammesætter specialets løsningskoncept, der er et didaktisk design, 

som tilstræber at give underviserne inspiration til, hvordan kroppen (helt konkret) kan integreres i 

den allerede eksisterende teoriundervisning. Aktivitetskataloget, Det Kropslige Kompas, præsenterer 

i alt ti eksempler på aktiviteter, der integrerer kropsforankret læring i Søværnets teoretiske 

ledelsesundervisning i faget Grundlæggende Militær Ledelse. Det indeholder beskrivelser, kobling 

til konkrete læringsmål på uddannelsen og instrukser til underviserne i, hvordan øvelserne 

gennemføres. Det samlede katalog er vedlagt som bilag 1, og i det følgende bliver katalogets 

introduktion og første af ti aktiviteter præsenteret.  
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DET KROPSLIGE KOMPAS  
Et aktivitetskatalog, der bringer interoceptivitet ind i 
ledelsesundervisningen ved Søværnet
 

 

Den militære leder skal evne situational awareness (Endskey, 1995) som en vigtig forudsætning for 

at kunne træffe velfunderede beslutninger. En - i denne sammenhæng - ofte overset dimension er 

lederens egen krop. Lederen besidder som alle andre mennesker et neuralt sansesystem, kaldet 

interoception, der omfatter den proces, hvorved nervesystemet sanser, fortolker og integrerer signaler, 

der kommer fra kroppen. Dette giver et øjebliksbillede af kroppens indre landskab på tværs af 

bevidste og ubevidste niveauer og kan altså sammenlignes med en form for avanceret sensor, hvis 

informationer kun er brugbare, såfremt vi er i stand til at aflæse dens signaler. Ledere går glip af 

væsentlige informationer, hvis kroppen ikke tænkes (og mærkes) ind i ligningen. Informationer, der 

ubevidst påvirker tilstedeværelse og ageren risikerer at forstyrre hensigtsmæssig problemløsning og 

dermed nedsætte lederens beslutningskapacitet. (Brendel og Bennett, 2016; Strozzi, 2007; Damasio, 

2001; Kahnemann, 2011; Craig, 2015; Merleau-Ponty, 2009). Det viser sig som automatiserede 

standardtendenser for måden at være på, som er forankrede i kroppens faste bevægemønstre. 

Kropsholdning, gestus, bevægelser og handlinger – men også følelsesregister og holdninger er sat 

på autopilot og det har betydning for kvaliteten af lederens situational awareness. Ved bevidst at 

orientere sig mod kroppens interoceptive sans og indlemme dens data opnås et mere komplet billede 

af situationen og derved styrkelse af situational awareness.  

 

Aktivitetskataloget er inspiration til, hvordan aktiviteter baseret på kropsforankret læring (KL) kan 

integreres i modulet Grundlæggende Militær Ledelse (GML) ved Søværnets Officersskole (SOS). Det 

teoretiske afsæt for kataloget består i et kropsfænomenologisk syn på kroppen, som værende den 

primære meningsgiver (Merleau-Ponty, 2009). Kroppen er stedet, hvor kadetter forankrer læring, 

intelligens og transformation. Således indgår aktiviteterne som et didaktisk supplement til den 

eksisterende teoriundervisning.  

  

Ved at arbejde med aktiviteterne i kataloget kan kadetten opnå:  

• Bevidsthed om egen impulsive handletrang og tilvænnede handlemønstre 

• Et blik for bevægelser og sanseindtryk fra én selv og enheden, som kan give nye indsigter i 

den situation man befinder sig i – og muligvis gerne vil forandre 

• Træning af sine automatiske responser, så de bliver mere brugbare og hensigtsmæssige 

• Fleksibilitet til at navigere mellem flere handlemuligheder 

 

Katalogets ti aktiviteterne er målrettet specifikke undervisningstemaer og dertilhørende læringsmål for 

SOS GML 2022. Aktiviteterne er designet ved inddragelse af seks principper; interventionsmetode, 

formål, kontinuitet, sansning, grobund og refleksion. Alle aktiviteter er berammet til 20 minutter, men 

kan udbygges, hvis der er mere tid.  

 

Til aktiviteterne følger støtteinstruktioner som hjælp til moderator.  

 

Forkortelser: KT = Kadet og SI = Støtteinstruktion  
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ET ETISK DILEMMA 
Militær ledelse og etik 
 

 

GML undervisningstema: Militær ledelse, profession og etik  

 

Viden- & Færdighedsmål:  

• KT kan redegøre for forskellen på etik og moral, samt etikkens betydning for den enkelte 

soldats handlinger 

• Kan identificere og diskutere forskellige etiske retningers indflydelse på lederens valg af 

handling i en praksisnær case 

 

Varighed: 20 minutter Antal deltagere: Aktiviteten udføres i par 

 

 

Baggrund 
De fleste beslutninger træffes uden vi tænker nærmere over det, fordi `det rigtigé forekommer 

indlysende og selvfølgeligt i situationen. Først når vi står over for et paradoks eller befinder os i et 

moralsk dilemma, der giver anledning til usikkerhed og tvivl, bringes etikken ind i vores overvejelser 

og bevidste beslutningstagning (Nørgaard, Thorbjørnsen og Holsting, 2008). I Søværnet forventes KT 

at efterleve en række fastlagte dyder, værdier og principper (jf. ledelsesgrundlaget). Troværdighed (og 

dermed tillid) er blandt de ni kendetegn for god, militær ledelse. Den enkelte KT formes som en del 

af det militære fællesskab ved at bemægtige sig organisationens værdier samtidig med, at KT gør 

disse til genstand for individuel forhandling og nuancering, således at KT kan agere hensigtsmæssigt 

i dilemmafyldte situationer. 

 

Formål 
Formålet med aktiviteten er at belyse væsentlige aspekter ved dén af Søværnets ni kendetegn for 

god ledelse, der omhandler troværdighed og tillid - i bestræbelserne på at bidrage til opbygning af 

en etisk kompetence, som en del af et personligt og erfaringsbaseret handleberedskab. 

 

Mål 
Aktiviteten tillader KT at registrere indre kropslige fornemmelser ved beslutninger, der enten opbygger 

eller bryder med tilliden til en anden person. Disse fornemmelser italesættes og er genstand for 

teoretisk refleksion over etikkens betydning for den enkelte soldats handlinger (jf. læringsmål). 

 

Beskrivelse  
SI: Italesæt inden aktiviteten, at den handler om at skabe tillid for derefter at bryde med denne tillid. Aktiviteten kan 
virke ubehagelig, men formålet med aktiviteten er at sætte ord på de kropslige reaktioner det kan afføde, for at give et 
indblik i den enkeltes erfaringsbaserede handleberedskab - der automatisk sætter ind i dilemmafyldte situationer. 

 

Moderator introducerer øvelsen, som foregår i to runder 

Alle kadetter går sammen parvis og fordeler sig i rummet   
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Runde 1:  
 

1. KT1 stiller sig med front mod væggen  

2. KT2 stiller sig bag ved KT1 med en lille armslængde afstand 

3. Bed alle tage en dyb vejrtrækning og rette opmærksomhed mod deres fødder et øjeblik.  
SI: Du kan eventuelt bede alle KT om at spænde op i fødderne, holde spændingen, for derefter at afspænde igen. 
Dette kan være en hjælp til at rette opmærksomhed mod fødderne  

4. KT2 lægger hænderne på hver af KT1’s skulderblade. Det er vigtigt at KT2 ikke slipper 

hænderne på KT1 på noget tidspunkt  

5. Begge retter nu opmærksomheden mod kontaktfladen mellem skuldre og hænder 

6. KT1 læner sig langsomt tilbage og støttes af KT1’s hænder. I fællesskab finder hvert par ud 

af, hvor langt tilbage KT1 kan læne sig 

7. Lidt efter presser KT2 mod K1’s skuldre og hjælper på denne måde KT1 tilbage til 

udgangspunktet.  

8. KT2 siger: Jeg flytter ikke mine hænder fra dine skuldre før du siger, at du er klar til, at jeg 

fjerner dem 

9. Når KT1 siger: Jeg er klar til, at du fjerner dine hænder nu, fjerner KT2 hænderne fra KT1’s 

skuldre  

10. Begge trækker vejret dybt og retter opmærksomhed mod deres fødder et øjeblik  

 

 

Runde 2: Alle beholder den samme makker og bliver stående på deres pladser. Der bliver delt et 

handlingskort ud til alle hhv. KT1́ere og KT2́ere (se disse under materialer).   

 

Herefter gentages runden som beskrevet ovenover, men nu med instrukserne fra handlingskortene. 

 

Hvert par drøfter følgende refleksionsspørgsmål og moderator spørger ind til parrenes oplevelser 

og refleksioner 

 

  

 

Refleksionsspørgsmål 
 

• Oplevede du nogen forskel på de to runder, hvilken?  

• Hvilke følelser eller kropslige fornemmelser opstod hos dig under aktiviteten?  

• Hvordan var det for dig, at tilliden blev brudt / at være den, der brød tilliden? 

• Genkender du noget i aktiviteten fra dit liv og/eller praksis som kommende PL?  

• Hvordan kan du bruge det, du har erfaret i aktiviteten i din (fremtidige) ledelsespraksis?  

 
 

Materialer 
 

 

 
 

 
  

Handlingskort 
 KT2 runde 2 

 
Når du har sagt til din makker, at du ikke fjerner 

dine hænder fra vedkommendes skuldre, før 
vedkommende selv siger til, fjerner du straks dine 

hænder, inden din makker når at godkende 

Handlingskort 
KT1 runde 2 

 
Når din makker siger til dig, at vedkommende ikke 
vil fjerne sine hænder fra dine skuldre før du selv 

siger til – så giv dig selv tid til at mærke din makkers 
hænder mod dine skuldre og vær lidt i øjeblikket, 

før du siger til 
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Kapitel 7 

 

Diskussion  
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7. Diskussion 
 

Tre løsningskriterier, seks grundlæggende principper for aktiviteter baseret på KL og design af 

løsningskoncept bestående af ti aktiviteter samlet i et aktivitetskatalog (bilag 1) foreligger på 

baggrund af analysen. De ti aktiviteter opfylder de grundlæggende principper og kriterierne til 

designet. I dette kapitel diskuteres først dilemmaer i forbindelse med designproces og -produkt og 

dernæst diskuteres aspekter ved et kulturelt, historisk perspektiv på kroppen.  

 

7.1 Designdilemma  

Nedenfor ses et udsnit af illustrationen af forskningsdesignet (jf. kapitel 4.2), der viser 

spændingsforholdet mellem målsætning og løsningskriterier.  

 

 

Figur 9. Et udsnit af specialets forskningsdesign, der illustrerer spændingsforholdet mellem målsætning og rammesætning af 
problemstilling på den ene side og løsningskriterier på den anden.  

 

Målsætningen for specialet er blevet til i dialog med Ask fra ILO. Her er problemstillingen rammesat 

og retningen for specialet skabt. Specialet forsøger at svare på, hvordan aktiviteter baseret på KL kan 

integreres i den eksisterende teoriundervisning på SOS GML. Et kropsfænomenologisk perspektiv 

har ligget til grund som det teoretiske afsæt for hele designprocessen, med udgangspunkt i og 

inddragelse af underviseres oplevelser og fortællinger om deres afvikling af undervisningen, herunder 

kroppens tilstedeværelse eller mangel på samme. Merleau-Ponty pointerer, at menneskets 

engagement i verden ikke kun er begrænset til det kognitive domæne, men at man må erkende, at en 

stor del af vores interesse i verden er af en følelsesmæssig, praktisk, æstetisk og fantasifuld art. 

Ledelsesundervisning og -gerning i Forsvaret trækker på ledelsesteorier som paradoksledelse, 

dilemmaledelse og situationsbestemt ledelse, og skulle man følge tanken om krop og kropslighed til 
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dørs ville et ideelt løsningsdesign ud fra et kropsfænomenologisk perspektiv være udformningen af 

Embodied Leadership som et selvstændigt undervisningsfag på GML på linje med andre 

ledelsesteorier. Dette har imidlertid ikke været realistisk at opnå, hverken inden for rammerne af dette 

speciale eller inden for de nuværende rammer på ILO. Man kan derfor diskutere, om udformningen 

af det endelige design og af aktivitetskataloget er et udtryk for pragmatiske løsninger, der går på 

kompromis med en række kvalitative kriterier eller om de endelige valg trods kompromiser, tilfører 

GML et væsentligt løft. Inspirationen til at tilgodese den organisatoriske hverdags betingelser ved at 

anskue aktiviteterne baseret på KL som interventionsmetode finder jeg i selvsamme teori om 

Embodied Leadership, hvor et centralt element i træningen er udvikling af body awareness, forstået 

både som metode til at skabe en kropslig opmærksomhed, der kan føre til yderligere refleksioner, 

som ellers havde været vanskelig at nå frem til og eftertragtet mål i sig selv. Aktivitetskataloget og 

dermed specialets bidrag til GML-undervisningen blev altså et understøttende læringsgreb til 

undervisningens øvrige (teoretiske) indhold, og dermed ét af designets grundlæggende principper. 

Det har medført overvejelser om fordele og ulemper. Det er nærliggende at tænke den berammede tid 

til øvelserne ind under ulemper og i skrivende stund er jeg spændt på, om underviserne formår at 

holde sig inden for de ca. 20 minutter, der er til rådighed til introduktion, gennemførsel og afrunding 

af en øvelse uden at miste grebet om øvelsen. Det fører til en anden ulempe, - nemlig at underviserne 

ikke selv er uddannede eller på anden måde fortrolige med Embodied Leadership og body awareness, 

som interventionsmetode endsige som selvstændigt fagområde, og de bliver næppe i stand til at 

facilitere aktiviteterne ud fra kataloget alene. Jeg havde gerne set (som minimum) at underviserne 

havde deltaget i en praktisk introduktion til aktiviteterne i en workshop som en del af en 

implementeringsplan. Denne workshop skulle tjene to formål: 1) Som en afprøvning af prototype-

kataloget med mulighed for at finjustere og optimere på baggrund af undervisernes feedback (test i 

praksis), og 2) Give underviserne en egen-kropslig oplevelse med aktiviteterne, der kunne give 

anledning til nye erfaringer, oplevelser samt læring og udvikling blandt underviserne.  

 

Lægger man disse skeptiske overvejelser til side et øjeblik, viser sig også klare fordele: Ved at tage 

den organisatoriske hverdag på FAK alvorligt i et reelt forsøg på at indlemme de krav og 

begrænsninger i et muligt design, som underviserne i interviews havde givet udtryk for, åbnedes op 

for synspunkter i `kropslighedens favør´ ved første fremlæggelse af løsningskriterier og principper 

for underviserne (ved sektionsmødet) og en indvending som denne blev fremført. ”Måske kunne en 
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eller to af de aktiviteter du foreslår være en aktivitet i sin egen ret – blot fordi det er afvekslende og 

fremmer et og andet” (Mads). Det var interessant at registrere, at flere undervisere gjorde opmærksom 

på, at løsningskriterierne måske alligevel var lidt for ”stramme” og ”smalle” ift. den valgfrihed, de 

som undervisere trods alt besad. Her viste sig altså et andet billede end dét, underviserne havde tegnet 

i interviewene: Nu gav de udtryk for, at det måske ville blive for rigidt, hvis den kropslige dimension 

altid skulle korreleres direkte til en teoretisk pointe. Altså et helt andet billede, end dét de selvsamme 

undervisere tegner i interviewene. Opsummerende i forhold til denne fordel, kan man sige, at 

interessen for KL som fag skal starte et sted og at det sted måske kan være som interventionsmetode 

for undervisere på andre fagområder. En anden fordel, der kan nævnes, er betydningen af den gevinst, 

som kropsligt arbejde af den slags, specialet omhandler, har for de kommende ledere, efter devisen 

`lidt har også ret´. Eksempelvis siger Forsvaret om sig selv, at de er hundrede-meter-mester i at sætte 

kadetterne under fysisk pres – men at de ikke har lige så stort et begreb om kroppens betydning i 

relationelle samspil. ”Hvilken betydning har kroppen for ledelse af relationer?” bliver der spurgt 

blandt deltagerne til sektionsmødet. Det kunne være et helt speciale i sig selv, men her vil jeg nøjes 

med at inddrage Helle Winther (jf. kapitel 1.6), der med sit begreb professionel relationskompetence 

inddrager lederes krop som forudsætning for at kunne indgå meningsfuldt i relationer med andre. 

Gennem træning af egenkontakt bliver ledere i stand til at skabe kontakt til egen krop og følelser, 

gennem træning af kontaktevne bliver lederen i stand til at se, lytte, sanse og mærke. Man kan altså 

vælge at se på specialets bidrag ud fra denne vinkel: At aktiviteterne baseret på KL, under alle 

omstændigheder bidrager til kadetternes udvikling af disse kompetencer.  

 

7.2 Kroppen i en normaliseringsproces  

 

Jeg kommer kørende, kl. er 07.58. Alle kadetterne står ude på pladsen i snorlige rækker. De er klar til 

morgenmønstring. Klokken bliver 8.00. Alle kadetter står i rør-stilling, dvs. med bredstående ben og 

hænderne på ryggen. Den vagthavende kadet kommer ud. Han stiller sig foran de andre. Hver klasse 

kommanderes til ret-stilling – de har nu benene samlet med hænderne ned langs siden, håndfladerne 

knyttet og blikket stirrende ret frem. De står stille, spændt op. (Feltnotat, 7. april, bilag 6.5)  

 

Der hersker en helt særlig kultur i Forsvaret, hvor kroppen spiller en central artefaktisk rolle i 

håndhævelsen af den. Det militære fællesskab er bygget op omkring et stærkt værdi- og regelsæt, som 
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til stadighed synliggøres i måden, man omgås hinanden på, klæder sig, taler og forholder sig til 

kroppen på. Feltnotatet beskriver en morgenmønstring som eksempel på, hvordan kropslighed 

signalerer og cementerer accepterede regler og dyder, der således gen-skabes og formidles i dette 

fællesskab, hvor man er parat til at dø for hinanden (Nørgaard, Thorbjørnsen og Holsting, 2008, s. 

62). Denne særlige korpsånd er domineret af værdier, der kulturelt er kodet som maskuline, og jeg 

gjorde mig ved indgåelse af samarbejdet overvejelser om, hvorvidt min noget blødere tilgang til 

kroppens potentiale (kulturelt kodet som feminin) ville blive modtaget i en udpræget mandsdomineret 

verden, og hvilken betydning, det kunne få for udformningen af mit speciale. I disse overvejelser var 

der ikke megen hjælp at hente i Merleau-Pontys kropsfænomenologi, som ikke tilbyder begreber, der 

åbner op for en drøftelse af den strukturelle organisering og de magtforhold, der uden tvivl hersker i 

det militære fællesskab. Det gør derimod Judith Butler (2010) amerikansk filosof og sociolog, som 

netop problematiserer måden, hvorpå kroppe konstrueres. Det kræver en forståelse af, hvad det vil 

sige at konstruere. Butler forstår – i lighed med Merleau-Ponty – kroppen som værende subjektets 

grundlag for overhoved at skabe konstruktioner. Her er konstruktioner almindeligvis (særligt i et 

foucauldiansk perspektiv) tænkt som noget, der foregår i den tænkende del af mennesket; i hovedet 

eller i hjernen, men Butler mener, at hoved og hjerne ér kroppen. Der, hvor Butler dog adskiller sig 

fra Merleau-Ponty, er hendes interesse for de selvfølgeligheder, der synes at eksistere om kroppe 

(Butler, 2010), og hun retter blikket mod de situerede, kulturelle kontekster, som er definerende for 

de handlemønstre, individet udvikler. Med Butlers begreb om performativitet – der dækker over 

måden, hvorpå individet opfører sig og gennem normaliseringsprocesser skaber den forventelige og 

normale måde at opføre sig på – bliver det muligt at italesætte de normer, der hersker i den kulturelle 

og situerede ramme, som Forsvarets institution udgør. Kadetters (og underviseres) handling, gestus 

og iscenesættelser er performative i den forstand, at den identitet, som de udtrykker, er fabrikationer, 

fremstillet og bevaret gennem kropslige tegn og andre diskursive midler (Butler, 1988). Butlers teori 

om performativitet som gentagende og reproducerende praksisser (tale og gøren) giver mulighed for 

at begribe det særlige ved netop Forsvarets institutionelle brug af kroppen, hvor magtstrukturer for 

korrekt adfærd er indlejret og hvor handlinger er en reproduktion af kulturens normer. Spørgsmålet 

kan være, om denne nye måde at betragte og arbejde med kroppen på, som jeg præsenterer i specialet, 

kan vinde indpas. En tilgang, der vægter sanseligheden og de levede, personlige erfaringer. Noget 

taler for det og der er især to ydre faktorer, der spiller ind i forhold til denne mulige udvikling. I min 

tid på FAK har jeg hæftet mig ved udtalelser som `Vi uddanner ledere til fremtiden´ og `Der er ikke 
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kun brug for ledere, der stiller sig op på ølkassen og råber. Ledere skal være faciliterende´, og det 

legitimeres af Holsting (2017), der i sin forskning om udvikling af officerens værdier (jf. kapitel 1.7) 

fremhæver, at `militær ledelse er en mangesidet størrelse, der udspiller sig i mange forskellige 

kontekster og situationer, og som til stadighed forhandles, udvikles og antager nye former og 

nuancer´. Der er således forventninger til den moderne leder, og skal Søværnets kommende ledere 

uddannes til facilitatorer kommer interoceptivitet, relationskompetence og emotionelle kompetencer 

nødvendigvis på skemaet og vil i så fald - ifølge Butler – fabrikere anden (og alternativ) 

performativitet, som udtryk for nye identiteter. Det andet aspekt finder man i en generel strømning i 

samfundet, bl.a. udtrykt gennem Sustainable Development Goals (IDG, 2021). I 2015 præsenteredes 

en omfattende plan for en bæredygtig verden i 2030. Her er Forsvaret, ligesom alle andre 

virksomheder, forpligtet til at forholde sig til de 17 verdensmål, som dækker en bred vifte af emner, 

der alle involverer mennesker med forskellige behov, værdier og overbevisninger. Det er ifølge Inner 

Development Goals (IDG) tankevækkende, at vi i 2022 ikke er kommet længere på vores vej mod 

målene. De peger på, at begrundelsen skal findes i vores mangel på helt basalale færdigheder og 

kompetencer, en indre kapacitet, til at håndtere stadig mere komplekse og miljømæssige udfordringer.  

IDG forsker i, indsamler og formidler viden, som er særligt afgørende for virksomheder og ledere, 

der ønsker at leve målrettede, bæredygtige og produktive liv. I dag omfatter disse i alt 23 færdigheder 

og kvaliteter fordelt på 5 kategorier:  

Being  
Relationship to self 

 

Thinking  
Cognitive skills 

Relating  
Caring for others  

Collaborating  
Social skills 

Acting  
Driving change 

Inner compass 
Integrity and 
Authenticity 
Openness and Learning 
mindset 
Self-awareness  
Presence 

 

Critical thinking 
Complexity awareness 
Perspective skills 
Sense-making 
Long-term orientation 
and Visioning 

 

Appreciation 
Connectedness 
Humility 
Empathy and 
Compassion 

 

Communication skills 
Co-creation skills 
Inclusive mindset and 
intercultural 
competence 
Trust 
Mobilization skills 

 

Courage 
Creativity 
Optimism 
Perseverance 

 

 

Figur 10. En oversigt over Inner Development Goals’s 23 færdigheder og kvaliteter fordelt på 5 kategorier, som er indre kapaciteter 
mennesket skal besidde, for at kunne håndtere stadig mere komplekse og miljømæssige udfordringer (IDG, 2021).  

 

Det første topmøde om indre udviklingsmål fandt sted den 29. april 2022 med deltagelse af 700+ 

fysiske deltagere i Stockholm og 4000+ digitale i 60 lande og lokale hubs. Det viser omfanget af 

denne bevægelse, der har til formål at understøtte indre udvikling til afhjælpning af de globale 

udfordringer, som menneskeheden står over for (IDG, u.år, ¶ How).  
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Kapitel 8 

 

Konklusion  
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8. Konklusion  
 

For at besvare undersøgelsesspørgsmålet, ’hvordan kan aktiviteter, baseret på kropsforankret læring, 

integreres i den eksisterende teoriundervisning på Søværnets diplomuddannelse i modulet 

Grundlæggende Militær Ledelse?’ var det nødvendigt med en forståelse af, hvordan kropsligheden 

allerede blev tænkt ind i planlægningen og udviklingen af teoriundervisningen på modulet.  

 

Det kan konkluderes, at der allerede eksisterer kropslige aktiviteter i teoriundervisningen i et sådant 

omfang, at de enten har til formål at træne kadettens lederegenskaber under fysisk og psykisk pres, 

eller planlægges med ønsket om at skabe variation i undervisningen, hvor de sidstnævnte opleves 

tilfældige og uden egentlig sammenhæng med underviserens øvrige didaktik. Traditionelt set er der 

ikke blevet arbejdet med kropslighed som bevidst didaktisk arbejdsform på den akademiske del af 

officersuddannelsen, diplomuddannelsen.  

 

Specialet anlægger et kropsfænomenologiske erkendelsesgrundlag præsenteret af Merleau-Ponty, 

som anskuer kroppen som allestedsnærværende, og forudsætningen for menneskets sansning, 

bevægelse og erkendelse. I forlængelse af dette er kropsforankret læring (KL) blevet defineret som 

specifikke, kropslige processer, der fører til ny ’vane’. Med specifikke kropslige processer menes 

processer i hvilke sansning, bevægelse og følelse spiller en afgørende rolle. Med vane henvises til 

Merleau-Pontys begreb, der beskriver summen af det lærte såsom kundskab, viden, holdning og 

færdighed.  

 

Med brug af designtænkningens arbejdsmetoder og med blik for planlægning af den kommende (nu 

igangværende) SOS GML-undervisning konkluderes det, at aktiviteter baseret på KL kan integreres 

i den eksisterende undervisning ved at imødekomme en række organisatoriske rammer og vilkår: For 

det første skal aktiviteterne muliggøre tilegnelsen af (nye) kropslige handlinger, idét kroppen er bærer 

af tavs viden. For det andet skal aktiviteterne anvendes som interventionsmetode til at understøtte 

undervisningens aktuelle læringsmål, og skal kunne udføres indenfor en realistisk tidsramme, der 

tilgodeser et i forvejen presset undervisningsprogram. For det tredje skal aktiviteterne tillade 

kadetterne sansning af egen kropslig tilstand, og dermed skabe grobund for faglige refleksioner over 

ledelsesvirket. Som resultat af dette er der blevet udviklet seks grundlæggende principper: 

interventionsmetode, formål, kontinuitet, sansning, grobund og refleksion. Ved at integrere disse seks 
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principper i designet af aktiviteterne, er det muligt at integrere aktiviteter baseret på KL i den 

eksisterende undervisning. Hvordan det helt præcist lader sig gøre er operationaliseret i 

aktivitetskataloget Det Kropslige Kompas, der tilbyder 10 konkrete aktiviteter baseret på KL, 

specifikt målrettet teoriundervisningen på SOS GML.  

 

Slutteligt er det blevet diskuteret, hvorvidt det endelige design af aktivitetskataloget er et udtryk for 

pragmatiske løsninger, der går på kompromis med en række kvalitative kriterier eller om de endelige 

valg trods kompromiser, tilfører GML et væsentligt løft. Butlers teori om performativitet som 

gentagende og reproducerende praksisser (tale og gøren) er blevet inddraget og giver mulighed for at 

begribe det særlige ved netop Forsvarets institutionelle brug af kroppen, hvor magtstrukturer for 

korrekt adfærd er indlejret, og hvor handlinger er en reproduktion af kulturens normer.  

 

Aktivitetskataloget Det Kropslige Kompas, der er designet og udviklet som specialets 

løsningskoncept kan ses som et – om end lille, så dog – bidrag til Inner Development Goals ambitiøse 

plan, ved at tilbyde læringsindhold på SOS GML, der styrker Søværnets kommende lederes indre 

kompetencer, der er nødvendige for, at de kan tage vare på dem selv og planeten.  
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Artikel 

Interoceptivitet i lederudvikling 
– Kroppen som supersensor  

Det Kropslige Kompas er et aktivitetskatalog målrettet lederuddannelsen på Søværnets Officersskole. 
Kataloget er en samling af øvelser, der alle har det tilfælles, at de inddrager kropsligheden som et 
bevidst didaktisk greb i kadetternes uddannelse til kommende, kompetente ledere. Nu er det nemlig 
på tide at gøre op med forherligelsen af de mentale processer på bekostning af sanseapparat, 
fornemmelser og intuition. 
 
Af Pil Sally Bach 

Aalborg Universitet, København  

 
I forbindelse med mit kandidatspeciale har jeg undersøgt, hvordan aktiviteter baseret på 

kropsforankret læring kan integreres på Søværnet diplomuddannelse, der udgør det sidste år af 

kadetternes lederuddannelse. Det militære fællesskab er bygget op omkring et stærkt værdi- og 

regelsæt, som til stadighed synliggøres i måden, man omgås hinanden, klæder sig, taler og forholder 

sig til kroppen. Der stilles høje krav til fysisk formåen og udholdenhed og inddragelse af kroppen i 

undervisningen er oftest et spørgsmål om at sætte den under pres. 

 

Vi har tendens til at glemme, at kroppen er med os hele tiden og ikke kun, når vi 
sætter den under pres  

 

Bevægelsesseancer, der retter opmærksomhed mod kroppens udtryk, deltagernes egne kropslige 

fornemmelser og sanselighed, kan skabe grobund for udvikling af nye håndteringsmuligheder, når 

uvante eller uventede situationer opstår. Eksperimenteren med anden adfærd end den vante kan 

opnås ved at lade dem bevæge sig sammen med hinanden på nye måder og sammen reflektere over 

det oplevede. Altså bevægelsesseancer, der berør, udfordrer og gør indtryk.  

 

Det Kropslige Kompas 

Aktivitetskataloget præsenterer i alt 10 eksempler på aktiviteter, der integrerer kropsforankret læring 

i den teoretiske ledelsesundervisning i faget Grundlæggende Militær Ledelse. Det indeholder 

beskrivelser, kobling til konkrete læringsmål på uddannelsen og instrukser til underviserne i, hvordan 

øvelserne gennemføres. Alle aktiviteter tager afsæt i en kropsfænomenologisk ontologi, præsenteret 

af Merleau-Ponty. Mennesket lever og erfarer gennem egenkroppen, og kroppen er en forudsætning 

for, at mennesket kan percipere, skabe mening og handle (Merleau-Ponty, 2009).  

 

Merleau-Pontys (2009) teoretiske begreber gør os opmærksom på, at menneskets engagement i verden 

ikke kun er begrænset til et kognitive domæne, men beror på den kropslige eksistens, idét vores væren 

i verden først og fremmest er praktisk og æstetisk. Merleau-Ponty ser ingen grund til at anskue 

subjektet som udtryk for mennesket og objektet som udtryk for verden. De to størrelser er forbundet 
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ved at være to sider af samme sag. Som når mine to hænder presses sammen; jeg både rører ved og 

berøres i en dobbeltsansning. Kropsforankret læring definerer jeg i overensstemmelse med Merleau-

Pontys erkendelsesgrundlag som specifikke, kropslige processer, der fører til ny ’vane’. Med specifikke 

kropslige processer menes processer i hvilke sansning, bevægelse og følelse spiller en afgørende rolle. 

Vane forstået som summen af det lærte som kundskab, viden, holdninger og færdigheder (Bach, 2022). 

Det er naivt at tro, at den kropslige side af læringen blot er et slags tillæg til den rigtige læring af 

kognitiv karakter, eftersom hjernen og centralnervesystemet er specialiserede dele af kroppen og 

læring er derfor betinget af kroppen som et hele (Illeris, 2007). Mens ledelsesgerningen i Søværnet har 

afsæt i dilemmaledelse og situationsbestemt ledelse, supplerer Embodied Leadership-traditionen med 

et kropsfænomenologisk blik på ledelsesfaget (Hamill, 2013).  

 

 

At kropsliggøre et etisk dilemma  

Et eksempel på, hvordan kropsforankret læring kan tilføre undervisningen en ekstra kropslig 

dimension og integreres som didaktisk metode til opnåelse af et specifikt læringsmål er aktiviteten Et 

etisk dilemma. 

 

De fleste beslutninger træffes uden vi tænker nærmere over det, fordi det rigtige forekommer 

indlysende og selvfølgeligt i situationen (Damasio, 2001). I Søværnet forventes lederne at efterleve en 

række fastlagte dyder, værdier og principper. Den enkelte leder formes som en del af det militære 

fællesskab ved at bemægtige sig organisationens værdier samtidig med, at lederen gør disse til 

genstand for individuel forhandling og nuancering, således at lederen kan agere hensigtsmæssigt i 

dilemmafyldte situationer.  

 

Formålet med aktiviteten er at belyse væsentlige aspekter ved dén af Søværnets kendetegn for god 

ledelse, der omhandler troværdighed og tillid - i bestræbelserne på at bidrage til opbygning af en etisk 

kompetence, som en del af et personligt og erfaringsbaseret handleberedskab. Aktiviteten tillader 

deltageren at registrere indre kropslige fornemmelser ved beslutninger, der enten opbygger eller 

bryder med tilliden til en anden person. Disse fornemmelser italesættes og er genstand for teoretisk 

refleksion over etikkens betydning for den enkelte soldats handlinger.  

 

Opmærksomheden på den interoceptive sans er en muskel, der skal trænes  

 

Aktiviteten tillader kadetterne at registrere egen-kropslige fornemmelser, reaktioner, sansninger og 

oplevelser; både når de skal rette opmærksomheden mod deres indre (den interocetive sans), og når 

de skal rette opmærksomhed mod kontaktfladen mellem hinanden (taktilsans). På samme måde 

sættes både den vestibulære og den proprioceptive sans i spil i det øjeblik den ene kadet læner sig 

tilbage i hænderne på den anden (Craig, 2015; Shibye og Klausen, 2012). Evnen til at skabe 

troværdighed og opbygge tillidsfulde relationer er centralt for den korpsånd, der optræder i det 

militære risikofællesskab, hvor man er parat til at dø for hinanden (Nørgaard, Thorbjørnsen og 

Holsting, 2008, s. 62). Hvilket etisk kompas vil sætte ind hos den enkelte kadet, når man får til opgave 
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at bryde med tilliden til et andet menneske – og omvendt, hvilket etisk kompas sætter ind hos den, 

der oplever et tillidsbrud, når man forventer at den anden bogstaveligt talt ”har ens ryg”? Hvilke 

oplevelser, følelser eller tanker vil det medføre? Det er disse egen-erfaringer, som kadetterne erhverver 

under aktiviteten, der danner grobund for den faglige refleksion over etikkens betydning for den 

enkelte soldats handlinger. 

 

 

Ledelse, der lykkes  

Kroppen kan sammenlignes med en form for avanceret sensor, der uafbrudt indsamler data og påvirker 

vores tilstedeværelse og adfærd. Hvis ikke vi forstår at aflæse denne sensors signaler, risikerer 

automatiserede standardtendenser for måden at være på at forstyrre hensigtsmæssig problemløsning 

og dermed nedsætte lederens beslutningskapacitet. Kropsholdning, gestus, bevægelser og handlinger 

– men også følelsesregister og holdninger er sat på autopilot, og det har betydning for kvaliteten af 

lederens situationsbevidsthed (Bach, 2022). 

 

Når ledelse mislykkes, skyldes det sjældent mangel på strategi, teknologi eller ressourcer. Alt for ofte 

står vi selv i vejen for succes, når vi drives af gamle og automatiserede måder at tænke og agere på. Vi 

er nødt til at kombinere ydre- med indre udvikling, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at løse de 

komplekse udfordringer, som vi i det 21. århundrede står overfor. Inner Development Goals 

fremlægger en række helt basale kompetencer, der er nødvendige for at løse disse. Kompetencerne 

fordeler sig indenfor kategorierne Being, Thinking, Relating, Collaboration og Acting (IDG, 2021). Vi 

har stadig brug for aktive ledelseskompetencer såsom planlægning, analyse og strategi - men ved at 

supplere disse med udvikling af en indre kapacitet gennem større tilknytning til egen krop, følelser og 

oplevelser, stilles lederen stærkere i mødet med kompleksitet. Det økonomiske løft som Regeringen 

(2022) tildelte Forsvaret den 6. marts 2022, må – baseret på ovenstående – også føre til et pædagogisk 

løft af Forsvarets lederuddannelser i en sådan forstand, at ikke kun det materielle, men også lederens 

menneskelige udvikling er i sigtekornet. Det kræver nye undervisningsmetoder.  

 

Det Kropslige Kompas kan ses som et bidrag til Inner Development Goals ambitiøse plan, ved at 

tilbyde læringsindhold på Søværnets Officersuddannelse, der medvirker til udvikling af Søværnets 

kommende lederes indre kompetencer, der er nødvendige for, at de kan tage vare på dem selv og 

planeten. Det kræver undervisere, der føler sig hjemmevante i – og har redskaber til – at facilitere disse 

bevægelsesseancer, som Det Kropslige Kompas er en start på.  
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