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I visse fag er følsomheden 
central og dermed er de 
ekstra udsatte for 
skrøbeligheden. 

Derfor søger vi de “robuste” - 
både som ledere og som 
medarbejdere!
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Vi søger i relationen, bl.a. efter det basale 
psykologiske behov - Tryghed

Hos “den stærke” finder vi: 

Den hurtige løsning 

Tryghed - nogen der 
passer på os 

“Den stærke” får opfyldt 
behovet for anerkendelse

Utryghed

Angst
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Når du ansætter 
medarbejdere… 
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…men derimod med et ønske 
om, at gøre det gode?

Den græske firkant  
(Ole Fogh Kirkeby, Protreptik - Selvindsigt og samtalepraksis)

I er formentlig ikke selv gået ind i 
dette felt for
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Du har formentlig en særlig følsomhed og fornemmelse for feltet - 
måske fra egne erfaringer.  

I så fald har du også erfaret, at med følsomheden følger 
skrøbeligheden - men også et udpræget ønske om robusthed. 

Robustheden er den umiddelbare nøgle til overlevelse…men 
hvilken robusthed? 

Hvis muligheden for at vise - og være med - skrøbeligheden 
mangler, så efterladet det kun plads til den overfladiske robusthed. 
Den ægte robusthed for ikke lov til at udvikles…og det er vel dét 
der for jer er kerneopgaven - at fremelske den ægte robusthed?
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Den skrøbelige robusthed
Robusthed stammer 
oprindeligt fra “robustus”: 
“Så stærk som egetræ” 
“hårdt tømmer” 

Enormt stærkt, men også 
ufleksibelt 

Hårdt træ er uden 
resonans 

Over for det, står de bløde 
træsorter
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Den resonante leder

Den klassisk robuste leder 
er den dissonante leder 

Den ægte/fleksibelt 
robuste leder er resonant
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Omverdenens og vore egen 
forventninger

Hvis vi er styret af 
forventninger om at have 
styr på…og kunne svare 
på…så rammer vi på et 
tidspunkt “muren”. 

Reaktionen hos den 
“stærke” er ofte udfarende, 
handlende, aggressiv 
adfærd 

…måske pakket ind som 
strategi (feltherrekunst)
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En psykodynamisk forklaring: 
Angst

Som leder har du magten - 
tror du! 

Magtdistancer, værdier og 
selvledelse har brudt 
hierakiernes magt 

Positioner handler om 
indflydelse og magt 

Magt handler om 
selvbeskyttelse

14



Fra Achilleus til manglende 
refleksion

Overdreven eller ude af 
kontekst handlekraft er ofte 
en automatisk reaktion - en 
reduktion. 

De automatiske reaktioner 
er netop den uægte robuste 
leders akilleshæl 

Den negativt robuste leder 
er karakteriseret ved 
manglende refleksionsevne
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“Først menneske siden leder”

Vejen til den ægte eller fleksible robusthed er, at vedkende 
sig og erkende sin skrøbelighed. 

Desværre ved vi ikke hvad vi ikke ved 

og vi kan ikke begribe med de begreber vi ikke har 

MEN vi kan få hjælp og finde vej gennem 3. generations 
coachingen, hvor vi kombinerer psykologisk indsigt med den 
filosofiske erkendelsesproces i Oles (F.K.) nytolkning af det 
antikke grækenlands Protreptik.
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Psykologisk-Filosofisk 
Lederudvikling© 

Ledelsespsykologi, Adfærd og Filosofi  
for praktikere
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Hvad er så filosofi?

Philo-sophia 
(Kærlighed til visdom) 

Praktisk filosofi   Teoretisk filosofi 
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Friheden

										Det	gode																													Det	skønne	

																												
		

											Det	re-ærdige																					Det	sande	

Den græske firkant

20



Den græske firkant  
(Ole Fogh Kirkeby, Protreptik - Selvindsigt og samtalepraksis)
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En lille øvelse 
på 10 min.

Se på den græske firkant - Hvilket hjørne finder du vigtigst? 

Hvilket ord er vigtigst i det hjørne? 

Hvorfor? 

Skriv begrundelsen i stikord 

Fortæl din “bagmand” om det. 
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Den filosofiske trekant 
Et værktøj fra den filosofiske kasse
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Den filosofiske trekant 
Et værktøj fra den filosofiske kasse
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En lille øvelse 
på 10 min. 

Se på den filosofiske trekant. 

Hvilket finder du vigtigst? 

Hvorfor? 

Skriv begrundelsen i stikord 

Fortæl din “bagmand” om det. 
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Den sokratiske dialoggruppe

Det filosofiske spørgsmål 

Praktiske eksempler fra alle 

Det eksempel I vil 
undersøge 

Et svar 

Undersøg svaret 

Den filosofiske 
undersøgelse af svaret

(Platon og eleven Aristoteles,  
Raphael:1510-11)

(Sokrates: 
“Den plagsomme  

hestebremse”)
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Det filosofiske spørgsmål
Hvad er skrøbelighed? 

Hvad er robusthed 

Hvad er ledelse 

Hvad er det gode? 

Hvad er vigtigst? 

Hvad betyder livskvalitet? 

Hvad er styrke? 

……?

?
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Sokra2sk	Dialoggrupper	-	spilleregler			

Tænk selvstændigt - du skal ikke “lytte” til 
andres stemmer 
  
Reflekter sammen (husk det er en dialog) – 
spørg og svar ærligt 
  
Bliv ved med at stille åbnende spørgsmål  
  
Vis din spontane tvivl over for både de 
andres og dine egne tanker 

Søg konsensus 
  
Overholde metodens disciplin 
  
Vær lyttende  
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En lille øvelse 
på 10 min.

Se på dine noter fra græske firkant. 

Bring nu de ord du valgte, med ind i den 
sokratiske dialog. 
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Kom der noget andet ud 
af samtalen denne gang?
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												E*sk	selvomsorg

Hvis du som leder i et samfund - der bestandig kræver mere med  
færre ressourcer-  skal lykkes som leder uden at mis-lykkes som  
menneske, så er ideen om Etisk selvomsorg værd at tænke  
nærmere over.   

E"sk	selvomsorg	er	en	undersøgelse	og	nærværende	
opmærksomhed	på,	om	man	i	sin	hverdag	lever	et	liv	i	

tanke	og	handling,	der	stemmer	overens	med	de	
erfaringer	og	idealer	om	det	gode	liv,	man	må:e	have	

(Finn	Thorbjørn	Hansen,	2008)	
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At dyrke skrøbeligheden betyder ikke at vi skal 
være grædekoner og så over følsomme, at vi ikke 
kan være “produktive”. Der er en opgave der bare 
skál løses - en opgave der til tider er træls, svær 
og tung. 
Skrøbelighed og Robusthed er ikke et enten-eller, 
det er et både-& !

32



Hvornår skal vi så dyrke filosofien/
Protreptikken?

Ideelt set; inden problemerne opstår. 
  
Protreptikken gør os klar til, at møde det vi endnu ikke 
kender (forandringerne). 

Vi skal finde vore basale værdier og forankre dem i hjertet, 
så vi har solid grund at stå på - Da bliver den nødvendige 
(svære?) handling let at gennemføre, men også kraftigere i 
effekt. 

Vi kan dekonstruere og konstruere værdier og skabe 
erkendelse og begivenheder der har betydning.
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Hvis du vil dele en kaffe,  
så skriv eller ring.  

ole@langerograsmussen.dk 
eller  

mob. +45 2616 5050

mailto:ole@langerograsmussen.dk

