
 
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 kadetternes1 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  

 
1 En kadet er studerende på en Officersskole  



 
 
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  



 
 
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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