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DEMO COACHINGSESSION #1  

Coach: Sofia Manning 
Klient: Mie 
Sessionens mål: At sige til og fra, ja og nej 
 

 

 
Trin 1 – At sætte mål og nå dem 
 
Sofia Manning spørger ind til dagens mål og motiverne bag ved at stille klienten Mie 
følgende spørgsmål:  
 

• Hvad vil du gerne arbejde med? (overordnet mål) 
• Hvad vil det give dig? (motiverne bag – grundlæggende mål) 

 
For at gøre det tydeligere for Mie, hvad det egentlig er, hun vil, spørger Sofia mere 
specifikt ind afslutningsvist i trin 1 ved at spørge:  
 

• Hvordan vil du vide, at du har nået dit mål?  (at sige ja og nej) 
 
Sofia undersøger også hvor tæt eller langt fra sit mål Mie egentlig er, ved at spørge: 
 

• Hvor er du lige nu på en skala fra 0-10? 
• Hvad skal der til for at det bliver 10? 

 
Derefter opsummerer Sofia, hvad de har talt om indtil videre. Både for at give Mie et 
overblik og for at være sikker på, at de er enige om coachingsessionens mål.  
 
De bliver enige om 3 ting og Sofia vurderer, at de blot kan nå at arbejde med én af 
tingene i dagens session. Derfor beder hun Mie om at vælge et af sine mål: 
 

• Hvad for et af de her mål er vigtigst for dig at arbejde på i dag? 
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Refleksion over Trin 1 
 
Mie er som klient meget generel i sine svar.  Derfor er coachens vigtigste rolle her at 
hjælpe klienten med at blive så specifik som mulig. Coachen spørger her (igen og 
igen) ind til det specifikke mål ved at spørge:  
Hvad skal der til?  
Hvad er én ting, der skal til?  
Hvordan vil du vide, at du har nået dit mål?  
Hvad skal der til for, at du kan gøre det til 10? 
 
Det hjælper klienten til at tænke tankerne til ende og blive holdt på hovedsporet og 
ikke lade sig forføre af sine egne flyvske tanker og drømme. 
Sofia møder Mie, der hvor hun er og holder det let og legende til at starte med. 
 
 
Trin 2 - Forhindringer  
 
Trin 2 handler om at finde og få belyst alle forhindringerne for målet. 
Sofia Manning stiller følgende spørgsmål:  
 

• Hvad forhindrer dig i at have det her indre termometer og den accept af, at du er, hvem du er? 
• Hvad ellers forhindrer dig? (gentages) 
• Hvis du får indsigt omkring de her forhindringer, vil du så kunne føle dit indre termometer og 

en accept af dig selv? 
 
For at blive mere specifik på klientens forhindringer spørger Sofia ind til én 
forhindring af gangen og spørger: 
 

• Prøv at fortælle mig lidt mere - hvad er egentlig problemet her?  
• Hvordan er det en forhindring? 

 
Nu vil Sofia gerne vide, hvilken rækkefølge forhindringerne er i for Mie for bedre at 
kunne hjælpe hende. Hun vil finde ud af hvilken forhindring, der forhindrer hendes 
klient mest, næstmest osv. Derfor spørger hun: 
 

• Hvad føles som den største? 
• Nr. 2? 
• Nr. 3? (osv.) 
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Refleksion over Trin 2 
 
Det er vigtigt, at få alle klientens forhindringer frem i lyset i trin 2. Derfor starter Sofia 
med at brainstorme på forhindringerne og give plads til, at alle forhindringerne 
kommer på banen.  Det du hele tiden skal tænke som coach er; forstår du, hvordan 
det er en forhindring?  
 
Når du brainstormer på forhindringerne, skal du bare lade din klient tale uden at 
afbryde unødigt, men i dit stille sind skal du prøve at blive så specifik som muligt og 
forstå hvad problemet er?   
Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at forhindringerne er i forhold til målet! 
 
Når du har alle forhindringerne på bordet, spørger du indtil dem, du ikke forstår.  
Det du vil finde ud af er; hvad er din klient dybest bange for? Hvad er det for en 
konsekvens, han/hun forsøger at undgå? 
Kunsten i trin 2 er ikke at gå for langt. Du skal forstå, hvordan din klient forhindrer 
sig selv og hvilken konsekvens han/hun umiddelbart forsøger at undgå, intet andet. 
 
Spørg hele tiden om du skal opsummere forhindringerne. Klienten er i proces og 
glemmer det. 
 
Husk at skrive det hele ned som coach og brug så vidt muligt klientens egne ord. 
Hvis klienten fx som her siger ’lalleglad’,  så  lad være med at oversætte det til fx 
’overfladisk’. I værste fald kan du miste tilliden fra din klient.  
Hvis du har mulighed for det, er det fint at vise din klient forhindringerne på skrift, så 
han/hun kan se dem.  
 
 

 
Trin 3  - Motivation 
 
I trin 3 handler det om at bevidstgøre og fremkalde den motivation, der skal hjælpe 
klienten til at overkomme sine forhindringer og handle på målet.  
Sofia Manning stiller Mie følgende spørgsmål: 
 

• Hvad vil det koste dig, hvis du bliver ved med at hænge fast i de her forhindringer? (Med at 
være lalleglad, møde andres behov før dine egne osv.)   

• Hvad vil det så koste dig i forhold til det liv, du ønsker at skabe for dig selv? 
• På en skala fra 0-10, hvor smertefuldt føles det? Hvor er vi henne? 
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Da Mie svarer 8 på de forhindringer, der handler om hende selv, tester Sofia hende og 
siger:  
 

• Kan du nå dit mål, hvis ikke du får det højere op end 8?  
 
Derpå vender Sofia billedet om ved at spørge:  
 

• Nu vil jeg gerne høre om, hvad det vil give dig, når du når dit mål? 
• Hvad vil det gøre for dig, hvordan vil det føles? 
• Kan du mærke den følelse lige nu – af at kunne sige til og fra? (nå dit mål)  
• Så hvor motiveret er du nu? 

 
 
Refleksion over Trin 3  
 
Når vi taler om motivation, er det alment kendt at tale om ’pisken eller guleroden’.  
Nogle af os er klart mere motiveret af den smerte, vi kan risikere (pisken), mens 
andre lader sig motivere mere af at tænke på den glæde/succes, vi kan opnå 
(guleroden). Langt de fleste mennesker er motiverede af begge dele. 
 
Det er afgørende, at du ALTID både bruger pisken og guleroden i trin 3 og ALTID i den 
rækkefølge. Først kommer din klient i helvede og så i himmelen, så at sige. 
 
Mie er klart mest motiveret af guleroden (det vi kalder at være ’hen i mod motiveret’) 
og bliver entusiastisk og grebet, når snakken går på, hvad det vil give hende at nå sit 
mål og give slip på sine forhindringer. 
 
Hun har brug for en coach, der hjælper hende med at indse, at der også er smerte 
forbundet med ikke at nå sit mål. Med andre ord er det vigtigt, at Mie forstår, at der er 
afgørende konsekvenser forbundet med ikke at nå sit mål. I sidste ende vil det være 
dét, der hjælper hende med at nå sit mål.    

 
 
Trin 4 – Bryd mønstret 
 
I trin 4 er dit primære fokus at få klienten til ’sandhed’ omkring sine forhindringer. 
Tankegangen som coach er: er det virkelig sandt det min klient siger og/eller tror på? 
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Derfor stiller Sofia Manning igennem hele mønsterbruddet en række specifikke og 
udfordrende spørgsmål. 
 
I trin 4 bruger arbejder du videre på forhindringerne fra trin 2.  
Sofia starter med den forhindring, Mie prioriterede som den største forhindring. 
Sofia læser den første forhindring op og spørger:  
 

• Fortæl mig lidt mere om det? I forhold til dagens mål (i forhold til dit indre termometer og 
acceptere dig selv), hvordan er det så en forhindring? 

 
Sofia får ikke noget klart svar og spørger igen: 
 

• Jeg ved godt, at det med dine børn fylder meget og det vil jeg meget gerne tage op i en anden 
coachingsession, det vil jeg gerne, men i forhold til dagens mål..? 

 
Hun fortsætter:  
 

• Er det rigtigt, at du ikke kan mærke dine grænser? 
• Okay, så du kan godt mærke dine grænser, men det er det, der kommer bagefter…? 
• Okay, så hvad kunne du tænke dig i stedet for det, der kommer bagefter borgerkrigen? 
• Så hvad er mest synd for dem, at de skal forholde sig til dit nej eller at de står overfor en 

uautentisk Mie – fordi du ikke melder klart ud? 
 
 
Her laver Sofia det, vi kalder en vippe (forestil dig en vægt eller en vippe på en 
legeplads): 
 

• På den ene side;  bliver du ved med at gøre det, du plejer, du glemmer dig selv, du skuffer dem, 
du er uautentisk.  

• På den anden side; melder du klart ud og så gør de, hvad de gør? 
• Hvad vil du helst? 
• Hvad tror du dybest set, de vil have – dem, der betyder noget for dig? 
• Det lyder som om det er de nær,e der betyder noget og hvad vil de helst have, tror du? 
• Hvad vil der ske, hvis du virkelig begynder at stå ved dig selv – uanset hvad man gør for at få 

dig til at blive vægelsindet? 
• Hvad vil der ske, hvis de pludselig kan mærke, at når Mie siger ja, så mener hun det og nej, så 

mener hun det også? 
• Giver du dem mere smerte eller mere glæde, ved at beholde dit nuværende mønster? 
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Sofia laver endnu en vippe som metafor: 
 

• Hvis du havde en vippe. På den ene side har du dit nuværende mønster og du bilder dig ind, at 
du kan mærke dine grænser, men så går du ind i en borgerkrig og over i andre og bilder dig ind, 
at du kan mærke, hvad de vil have og så bliver du vægelsindet. 

• På den anden side kan du mærke dine grænser og siger ja eller nej og så lader du dem være 
dem. 

• Hvad vil du helst? 
• VED du, hvad der er bedst for andre? Altså ved du det virkelig? 
• Er det rigtigt, at du kan mærke, hvad folk vil have? 
• Hvad er sandheden om den forhindring, at du ikke kan mærke dine egne grænser? 

 
Da den første forhindring er brudt, går Sofia videre til den anden forhindring; den 
forhindring Mie havde prioriteret som nr. 2: 
  

• Så lad os kigge på den anden forhindring?  Det kan være nogen af dem hænger sammen? 
 
Det viser sig, at Mies andre forhindringer er blevet ’løst’ og ikke længere er 
forhindringer efter, at hun har fået brudt den første forhindring. Det sker ofte i 
coaching, ikke altid. Hvis der er flere forhindringer, starter du bare forfra med at 
bryde dem, én af gangen. 
 
 
Refleksion over Trin 4 
 
Den første forhindring viste sig at være den største og den afgørende at arbejde med.  
Sofia testede Mie ved at ’lege’ og udfordre hende, ved at spørge hende om hun havde 
lyst til det ene og det andet (lever, biograftur osv.) 
 
Mies overbevisning er, at én af hendes gaver er at skabe en god stemning, men det 
koster hende for meget personligt, også for hendes børn og andre i hendes liv.  
Resultatet er, at hun kommer til at mangle den stabile tryghed, som hun også ønsker 
at skabe. 
De fleste mennesker kan mærke deres grænser også selvom de siger, at de ikke kan. 
Problemet er oftere at udtrykke dem.  
I et mønsterbrud mærker klienter ofte en indre styrke og får en følelse af nye 
muligheder. 
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Trin 5 – Det nye alternativ og planen 
 
Det nye alternativ handler om at integrere mønsterbruddet og sørge for at målet kan 
manifesteres og føres ud i livet. 
 
Sofia Manning gør det meget simpelt for sin klient og sikrer sig samtidig, at det er 
klienten selv, der beslutter, hvordan hun nu vil handle fremover: 
 

• Nu har du fået den her indsigt.  
• Hvordan kan du manifestere det i dit liv? 
• Hvad er noget, du kan gøre, måske allerede starte i dag? (for at nå dit mål) 

 
Det er også afgørende, at du som coach er specifik i trin 5 og hjælper din klient til at 
tænke i konkrete løsninger. Sofia spørger: 
 

• Hvad skal du gøre, når du kommer over i andres behov? 
• Når du tænker; ’du ved bedre’, hvad skal du så gøre i stedet for? 

 
Sofia vurderer, at Mie er helt klar på, hvad hun skal og ikke skal, men vil gerne lige 
udfordre hende lidt yderligere og laver endnu et rollespil: 
 

• Du lyder meget tydelig, men lad os lige træne det… ”Jeg kunne godt tænke mig, at du tog 
ansvaret for al administration i Manning Inspire og tog hånd om kunderne hver dag mellem kl. 
8-16” 

• Hvordan føles det?  
 
Afslutningsvist i trin 5 opsummerer coachen de nye alternativer, der er kommet op i 
trin 5. Sofia spørger: 
 

• Så lige for at opsummere; hvilke løsninger har du nu?  

 
 
Refleksion over Trin 5 
 
Mie åbner for mange loops og muligheder i trin 5. Som coach er der mange veje, man 
kunne gå her. Derfor er det vigtigt, at holde din klient på sporet og gøre det 
overskueligt og konkret. Enkle alternativer, hvor du trækker en streg tilbage til 
mønsterbruddet og de forhindringer klienten nu har nye løsninger på, er den mest 
effektive måde at arbejde på her. 
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Det er altid godt, at sørge for at klienten gør noget nyt allerede i dag og begynder at gå 
den vej til målet som sessionen har været med til at bane vejen for. På den måde 
mærker klienten sin motivation og muligheden for selv at skabe sin vej. Det er 
mellem sessionerne, at coachingen vil vise sig at virke eller ej.  
 
 
 
Trin 6 – Den gode afslutning 
 
På mange måder er trin 6 og afslutningen af coachingsessionen næsten det vigtigste 
overhovedet. Det er, fordi det er her, klienten henter energi, styrke og inspiration til at 
kunne gå motiveret og positiv hjem og have lyst til at handle på sit mål.  
 
Det er derfor vigtigt, at alle coachingsessioner bliver afsluttet i god stemning – deraf 
navnet: Den gode afslutning.  
 
Til gengæld er trin 6 også det mest enkle trin. 
 
Sofia indleder med det spørgsmål, du ALTID skal stille som coach, når du er ved at 
afrunde en session:  
 

• Hvad har du fået ud af vores coaching i dag? 
 
Og går videre med:  
 

• Hvad specifikt vil du gerne committe dig til at gøre? 
 
 
Refleksion over Trin 6 
 
Du kan, som Sofia fortæller i sessionen, vælge at stille ovenstående spørgsmål i 
omvendt rækkefølge. Det kan du med fordel gøre for først at åbne op og lade din 
klient brainstorme eller gentage, hvad hun specifikt vil gøre til næste gang og for at 
klienten får den indsigt/følelse stadfæstet, før du spørger; hvad har du fået ud af 
dagens session. 
Du kan også med fordel spørge, om der er noget din klient nu har brug for, for at 
kunne nå sit mål?  
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Er det første gang du coacher din klient og skal du have ham/hende i forløb, kan du, 
hvis du har lyst, spørge, om der er noget klienten har undret sig over, noget der skal 
være anderledes næste gang, noget der virkede rigtig godt? Simpelthen for at 
undersøge, hvordan din klient får mest ud af coachingen.  
 
Generelt er det vigtigt, både for dig og klienten at få sat ord på den betydning, 
sessionen har haft for klienten. Dvs. hvad han/hun har fået ud af det? Som klient 
hjælper det ofte til at blive endnu tydeligere på målet, hvad der betyder noget, hvilke 
forhindringer, der er blevet overvundet, hvad der motiverer én, hvad ens fremtid skal 
byde på m.v.  
 
For coachen er det interessant at finde ud af, hvad klienten egentlig har fået ud af de 
spørgsmål, du har stillet. Faktum er jo, at du aldrig kan vide, hvad der har virket for 
din klient, eller ej, hvis ikke du spørger. 
 
God fornøjelse med coachingen! 
 
Kærlig hilsen  
Sofia  
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