Institut for Idræt og Ernæring

Ledelse og autenticitet
KROPPENS SPROG I PROFESSIONEL PRAKSIS

Lektor, ph.d. Helle Winther
Institut for Idræt og Ernæring

27. marts 2016
Dias

1

Institut for Idræt og Ernæring

Kroppens sprog
ET OVERSET POTENTIALE
i

Ledelse

?

27. marts 2016
Dias 2

Institut for Idræt og Ernæring

Kroppens sprog i professionel praksis
Forfattere:
Per Fibæk Lauersen
Per Schultz Jørgensen
Tom Andersen Kjær
Mia Herskind
Poula Helth
Christa Amhøj
Charlotte Svendler Nielsen
Betina Hansen
Christina Madsen
Balder Brøndsted
Charlotte Svendler Nielsen
Mette Schmidt
Lars Emmerik Knudsen;
Mathias Berg
Tina Thilo
Linda Hejselbak Jensen
Redaktør: Helle Winther

Di27. marts 2016as

Institut for Idræt og Ernæring

The embodiment of leadership
Covering leadership in the arts and humanities,
this volume explores the notion that leadership
..is situated in a body that
moves,
acts,
has emotions and desires,
ages,
experiences,
hurts,
and senses.
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Universitetsstuderende Gymnasielæreruddannelse
Lærerstuderende
Gymnasielærere
Sundhedsprofessionelle
Sygeplejersker, sygeplejestuderende, fysioterapeuter. Læger.
Ledere
Finansielle sektor.
Desuden samarbejde med CBS og the
international leadership organisation.
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Kroppens sprog
har stor betydning for
tillid
kontakt
nærvær
empati
lederskab
autenticitet
relationskompetence
og krisehåndtering
i ledelse & professionel praksis

AUTENTICITET

aut e n t isk
, (af gr. authentia 'pålidelighed, tilforladelighed',

første led er gr. auto-), ægte, pålidelig, troværdig.
”Evnen til at skabe troværdige og tillidsskabende

relationer er kernen i autentisk ledelse.

De fleste definitioner fremhæver da også konsistens i
ord, handlinger og værdier som et særkende ved
autentisk ledelse
(Avolio & Gardner, 2005.
www.lederweb)”.
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3 kommunikationsdimensioner
Hvad?
Ordenes indhold

Hvordan?
Stemmens klang

Kroppens sprog
Au t en t icit et
&
d o b b elt b esked er??
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AL KOMMUNIKATION ER BEVÆGELSE
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Kroppen er altid kommunikerende
Vi kan ofte selv vælge, hvad vi vil sige og hvornår vi vil tie.
Kroppen er altid kommunikerende og multisanselig.
Gennem kroppen udtrykker vi vores energi og engagement,
stemninger, følelser og relationsforhold
Kroppen er, er bærer af livserfaringer og kultur og forbundet med

øjeblikket
Kroppen kan tale, der hvor ordene ikke slår til.
(Merleau-Ponty, 2006; Thornquist, 2005; Andersen Kjær, 2011; Winther, 2012).
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OMNIPRESENT: Den levende og levede krop
Kroppen indgår ifølge Merleau-Ponty konstant i en levende udveksling og et dynamisk
samspil med verden. Den er levende og levet, oplevet og oplevende, seende og synlig,
berørende og berørt (Merleau-Ponty 1962/2004; Engelsrud 2006).
Gennem kroppen kommunikerer vi konstant med vores relationer og vores omverden i en
proces, som også indeholder kulturelle og samfundsmæssige betydningsniveauer (Csordas
1999; Engelsrud, 2006, Stelter, 2012).
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Mennesker taler først med kroppen
Menneskets måde at være til stede i verden – dets til-værelse
er en vedvarende bevægelse mellem at sanse og forstå.
Sansningen er før-bevidst og før-sproglig.

Sansningen er ifølge Løgstrup forbundet med

Stemthed
(Andersen Kjær, 2012)
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Resonans
At mødes
gennem den tredje dimension
Kroppens sprog?
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Kroppens sprog - et MODERSMÅL
Body language is our mother tounge
(Halprin, 2006).

Bevægelse og kropssprog er vores primære sprog.
Allerede fra før fødslen kommunikerer det lille barn
sanseligt og kompetent med sin omverden.
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TRUST
Tillid er i mange professionelle sammenhænge
afgørende for skabe
et godt fundament for det menneskelige møde.
Tillid opfattes i de fleste psykologiske teorier som
noget, der dybest set er grundlagt gennem det lille
barns allerførste nærsanselige
relationer og findes derfor langt under det sproglige
niveau
(Andersen Kjær, 2011; 2012;

Meekums, 2007; Payne, 2008;
Winther, 2012).
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Tavs Bevidsthed
The language of the body in professional practice
and leadership is thus often lived through a tacit
consciousness (Meekums, 2007).
Kropslighedens er særlig tydelig i
undervisningsmæssige og ledelsesmæssige
sammenhænge, hvor den kropslige kommunikation
har betydning for lederskab, autoritet og
autenticitet.
& Taboo?
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GRATISVÆRDI & Relationsarbejde

Skolen har på grund
af dynamikkerne i den kulturelle
frisættelse, mistet sin gratisværdi (Ziehe, 1989)
Derved kommer det subjektive
relationsorienterede
& kropssproglige
arbejde i fokus.
(Schultz Jørgensen, 2012, Fibæk Laursen 2012, Hejselbak & Winther, 2012)
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Det personlige i det professionelle
Det personlige i det professionelle er et område, som i de senere år har fået større og større
opmærksomhed og relevans.

(Avolio & Gardner, 2005; Ladkin & Taylor, 2009; Nielsen, Marrone & Slay, 2010; Avolio, Walumbwa & Weber, 2010; Plauborg, Andersen,
Ingerslev & Fibæk Laursen, 2010).

Kropslighedens betydning for denne dynamik været dog paradoksalt nok underbelyst – også i
forskning om ledelse.
(Ledkin & Taylor, 2010; Fibæk Laursen, 2010; Meekums, 2007).
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Ledere
får
.

forstørret
opmærksomhed
..på deres kropslige og
følelsesmæssige kommunikation
(Winther, 2012; Andersen Kjær, 2011).
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Det professionspersonlige
Samspillet mellem
det personlige
det kropslige
og
det professionelle
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LEADERSHIP

The only safe ship in a storm is
leadership.” ~

Faye Wattleton

Den professionspersonlige
ledelseskompetence

1. Egenkontakt.
2. Kommunikationslæsning og kontaktevne.
3. Lederskab over gruppe eller situation.
(Winther, 2012,2013 )

.
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LEVEL 1

Egenkontakt

I professionelle sammenhænge handler egenkontakten om evnen til være
nærværende og klar.
Og om evnen til at kunne rumme egne følelser og bevare fatningen i også svære
situationer, hvor medarbejdere, patienter, elever, eller klienter er urolige eller
følelsesmæssigt påvirkede (Winther, 2012).
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Bodyawareness
Jo bedre den professionelle kender sig selv
og sine egne kropslige signaler
i forskellige situationer,
jo nemmere vil det være at bevare eller
genfinde

egen
kontakten
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At kunne stå for?
Grounding

Centrering
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LEVEL 2
Kommunikationslæsning og kontaktevne

Det er den professionelle,
der med sin krop
må danne klangbund for den anden
…………og ikke omvendt.

Den professionelle, der kan se, læse, lytte og være i bevægelse kan reagere
kompetent, nærværende og effektivt på både verbale og non-verbale processer,
fordi vedkommende også sanser det uudsagte i stemmens tone og når at opfange
kroppenes duetter og fortællinger (Winther, 2012)

Også sanselighed kan trænes
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TUNING IN
Kroppen er i konstant bevægelse og multisanselig.
Ofte siges der noget med kroppen, som ikke
fortælles fyldestgørende med ord
(Andersen Kjær, 2011; Fuchs, 2012; Lowen, 2006; Winther, 2009).

At finde tonen mellem to eller flere mennesker
beskrives i forskellige sammenhænge gennem
beslægtede begreber som stemthed og resonans
(Fink-Jensen, 1998; Løgstrup, 1983, Sabetti and Freligh, 2001).

Micromovements
Eyecontact
Body contact
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RESONANS & Dissonans
Når to mennesker forsøger at mødes beskrives det i forskellige sammenhænge gennem
beslægtede begreber som resonans (Sabetti 1986) stemthed (Fink-Jensen 1998, Løgstrup)
eller affektiv afstemning (Stern 2004, s.200).

Når to eller flere systemer bevæger sig på den samme eller næsten samme måde, opstår
der

resonans.

Når de ikke svinger sammen, opstår der

dissonans.

At afstemme eller stemme sig med hinanden og finde det
punkt, hvor kontakten har resonans og ’svinger’ kræver
stor opmærksomhed på netop Kroppens sprog
(Winther, 2012).
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At blive set

–

- om øjenkontakt

..
er et af menneskets mest betydningsfulde kommunikations redskaber.
Øjnene kan lyse af kærlighed , men blikket kan også signalere afstand, magt eller manglende
empati.
Med blikket formidler mennesker deres tilgængelighed over for hinanden. For elever, klienter,
patienter kan energien i den professionelles blik have en afgørende betydning for, om de føler
sig sete, afklædte, overvågede eller oversete (Winther, 2012).

Derfor må den professionelle også
træne sin evne til at

Se

27. marts 2016
Dias

29

Institut for Idræt

Bevægelseslæsning
&

MICRO-MOVEMENTS

Læsningen i den kropslige kommunikation kan baseres på kropssproglige
ekspressive informationer, som kan have forskellig rytme, kvalitet og
betydning.

Disse bevægelser er et aspekt af det, som bevægelsespsykologien
inspireret af begrebet kropslæsning (Hvid, 1990) betegner som

bevægelseslæsning.

De små bevægelser kan dybest set ses som energiudtryk.
Stéphano Sabetti (2001)

micro-movements.

kalder disse bevægelser for
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Kroppen en multidimensionel helhed
I krops- og bevægelsesipsykologien opfattes kroppen som en helhed med multidimensionelle
betydninger.
Også kroppens bevægelser kan opfattes som multidimensionelle med iboende
Mentale
Psykologiske
Fysiske
Emotionelle
Sociale
Kulturelle
Spirituelle
kvaliteter og betydningsniveauer (Sabetti, 2001).

No leadership without followership
”…

there is no leadership without followership, no leader
without a follower”
(Burge, Batchelor, & Cox, 2013, p. 3).
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LEVEL 3

Lederskab
Professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab over gruppe eller
situation.

indtage eller holde et rum med en sund og

Evnen til at
kropsligt forankret autoritet.

Både erfarne og nye ledere og undervisere må konstant træne deres lederskab
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At indtage et rum
I enhver professionel kontekst er der et vigtigt rum.
Rummet er aldrig tomt, men ladet med atmosfære,
energi, mening, muligheder og forstyrrelser.
Mennesker kommunikerer også kropsligt igennem
micro-movements i rum
(Sabetti & Freligh, 2001; Hall, 1963).
Derfor kan den måde vi indtager, skaber og holder
det professionspersonlige rum på have stor
betydning for troværdighed, autoritet og
relationsskabelse. (Winther, 2012,2013)
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To dare to be “on.”
To be personal, powerful, bodily and
professionally present.
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POWERPOSITIONS
Status …høj og lav status i kropssproglig

kommunikation

Høj status: tager meget fysisk plads, ofte centrum i rum, bruger tid, viger ikke for
øjenkontakt, beskytter ikke forside, ofte kraftfuld og langsom bevægelse. Afgiver ikke
kontrol.
Lav status: beskytter krop, tager ikke så meget fysisk plads, udkant af rum/stol etc, viger for
øjenkontakt, ofte hurtige, fleksible bevægelser. Oplever mangel på kontrol.
BALANCE høj/lav: Giver og tager plads, giver og tager tid skifter mellem højstatus og lav
status, søger ligeværdighed. Tager og afgiver kontrol. (Keith Johnstone).
Bruges i skuespil. Er situativt betinget, men er også forbundet med personligt kropssprog og
psykologiske karakter processer
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3. At

holde et rum – om ydmyghed
Mange professionelle har brug for at kunne holde et rum.

Også her må den professionelle fylde rummet med sit sanselige nærvær (Tordres,
2007)
Det fordrer både professionel ydmyghed og en evne til at blive i sig selv, så et
andet menneske kan mærke, at der er rum til at være med det, der er.
I sådanne sammenhænge skal den professionelle først og fremmest tage ledelsen
over situationen og indtræde i det måske skrøbelige rum med stor respekt.

Værdighed
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Kroppen som læremester
Professionspersonlig ledelses kompetence er ikke bare noget, man har.
Det er en konstant bevægende og også meget personlig kompetence, der
kan udvikles, bevidstgøres og modnes.

Den kan trænes - gennem hele livet.

27. marts 2016
Dias 37

Erkendelsesspor
Masker
&
Knuden i maven

At være og vælge sig selv
Flere samfundsteoretikere peger på, at der i
samfundet ligger en fremskridtstro, der præger
det moderne menneskes identitetsdannelse i en
mere frisat retning, hvor vi selv i højere grad
skaber vores egen selvidentitet (Illeris et al.,
2009; Stelter, 2012, Hejselbak & Winther, 2012).

Denne frisættelse er dog ikke nødvendigvis det
samme som at føle sig fri, for det moderne
menneske er stillet overfor komplekse og
krævende samfundsvilkår (Illeris et al., 2009).
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A journey
- not a guided tour

A journey not a guided tour
A journey not a guided tour
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