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Temaet i dette nummer af Praksiz er ledelse gennem dialog. 
Vi forholder os her til lederens rolle og muligheder ift. at skabe 
livgivende dialoger. Og vi har specifikt koncentreret os om den 
protreptiske samtale.

I Promentum oplever vi, at samtalen er lederens allervigtigste 
ledelsesværktøj. Det er lederens schweizerkniv, der kan bruges 
til at skabe samhørighed, retning, motivation, tillid, tryghed, 
ligeværd, resonans, visioner, nærhed, tolerance, forståelse, 
klarhed, inklusion, sammenhængskraft, kultur, fælles løsnin-
ger, trivsel, mission, faglighed, nære relationer, mål, ansvar, 
struktur, glæde, ejerskab og 10.000 andre helt afgørende 
elementer, der tilsammen udgør en god og velfungerende 
arbejdsplads.

Dialogisk ledelse bliver omdrejningspunktet for etableringen af 
og ledelsen i fremtidens regenerative og frisættende organi-
sationer. Og det bliver helt afgørende for organisationerne og 
for medarbejdernes trivsel, at fremtidens ledere evne at skabe 
de rigtige samtaler.
Heldigvis kan evnen til dialog læres og trænes og det er vores 
håb, at dette nummer af Praksiz kan inspirere ledere til bedre 
samtaler.

Rigtig god fornøjelse.

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner
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AT LYTTE ER ET VERBUM
A F  T I M  S T R U C K 
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Dette essay handler mere om at lytte end om at høre. At lytte kræver 
lidt mere opmærksomhed. Vi skal gøre os lidt mere umage, når vi lytter, 
end når vi hører. Så, lad os undersøge hvad der sker, når vi går ind i den-
ne aktivitet; at lytte.

At lytte er 
en aktivitet. 
Denne sætning kandiderer nok 
ikke til ‘breaking news’. Men lad 
os alligevel undersøge, hvad det 
vil sige at lytte. Og gøre det i en 
afprøvende stil.

Vi lytter jo til mange 
forskellige ting.
Og faktisk kan vi her allerede sondre mellem at høre, og 
at lytte. At høre gør vi rigtig meget. Hører stemmerne i 
kupeen, når vi rejser med tog. Eller hjulene der snurrer, når 
de kører hen over skinnerne. Eller når højtaleren lyder og vi 
er tæt på den kommende station.

Og lad det også være sagt med det samme. Dialogisk 
ledelse uden lytning er ikke dialogisk ledelse. Såre simpelt. 
Og i det hele taget er ledelse ikke ledelse uden lytning. 
Lytning udgør et grundfundament for al ledelse. 

Lad os derfor undersøge, hvad 
det er, vi gør, og hvad der sker, 
når vi lytter. 

Hvad lytter vi til?
I FØRSTE OMGANG KAN VI SPØRGE: 
HVAD LYTTER VI TIL? 
Det kan være et andet menneske. Det kan 
også være, at vi gør os umage med at lytte 
til toghjulene, der bevæger sig hen over 
skinnerne, som vi var inde på oven for. Og 
dermed bevæger vi os fra at høre hjulenes 
bevægelser - til at lytte. Lytte til den særlige 
lyd, der toner frem i mødet mellem hjul og 
skinner. 

Det samme med et andet menneske. Lytte 
betyder, at vi venter med at vurdere. Venter 
med at analysere. Kategorisere. Vi kan i prin-
cippet lytte til alle mulige og umulige ting. 
Verden består af lyde, der kan lyttes til. Tænk 
engang over, hvor mange lyde vi hver eneste 
dag er omgivet af. Der findes ikke ren stilhed. 
Selvom det ville være rart engang i mellem. 
Ren stilhed er en umulighed. Så, lydene er 
overalt. Og derfor er lytningen en mulighed, 
der altid er tilstede. 

Lad os først tage ud i naturen. Skoven. Ly-
dene er en mosaik. Et eventyr. Bladene, der 
bevæger sig roligt i vinden. Fuglene, selv-
følgelig. Hunden der gør et sted langt borte. 
Den vedvarende summen af en motorvej et 
sted, der flyder gennem luften og rammer 

os som en stille baggrundslyd. Og når vi gør 
os lidt mere umage: Vinden, der tager fat 
i enkelte blade på jorden og flytter dem få 
centimeter. Med en enkelt lyd, der knap nok 
kan kategoriseres. Søen, hvis vand afgiver 
en stille lyd, mindre end en rislen. Snarere en 
vuggen, når små bølgebevægelser rammer 
bredden. Den lille gren, der dovent rammer 
overfladen af søen, hvis lyd vi knapt nok kan 
registrere. Med mindre vi gør os umage. 
Fokuserer. Koncentrerer os.
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At lytte til et andet 
menneske
LAD OS GÅ TILBAGE TIL DEN AKTIVITET, DET ER AT 
LYTTE TIL ET ANDET MENNESKE. DET ER TRODS ALT ET 
CENTRALT ELEMENT I DIALOGISK LEDELSE. OG LAD OS 
FORSØGE AT GÅ MEGET KONKRET TIL VÆRKS. 

Først er der stemmen, naturligvis. Vi lytter til stemmen, der kom-
mer fra det andet menneske. Hurtig stemmeføring? Langsom? 
Ivrig? Rolig og afventende? Stemmens betoning er et meget 
interessant fænomen. Den tone en stemme gør sig fortrolig 
med. I det øjeblik et andet menneske taler - og vi lytter - så er 
det andet menneskes talen allerede en del af os. 

Lyden fra stemmen har bølget sig gennem luften, der som 
medie har ført en lille trykbølge mod vores ører og ladet trykket 
passere på en måde, der gør at lyden af et andet menneske., 
allerede er en del af os, før vi gør noget med det, vi lytter til. 
Vi kan ikke gøre noget, med det vi lytter til, uden at det andet 
menneskes lyd forinden er en del af os. Vi er gennem lytningen 
allerede del af noget, der er mere end mig. Det giver ingen 
mening at adskille mig fra det andet menneske, for jeg er 
altid-og-allerede en del af det andet menneskes lyd, der nu er 
i mig. 

Det affektive niveau
Denne aktivitet sker på et niveau, der kommer før mening. 
Mening indtræffer, når vi lytter og foretager en vurdering af det, 
vi lytter til. Men her bevæger vi os på et niveau, der kommer før 
mening og meningsskabelsen. Et før-kognitivt niveau. Nogle 
omtaler dette som et affektivt niveau: 

”We can think of affect in terms of 
a form of pre-personal perception. 
I watch a scene in a film, and my heart races, my eye flinches 
and I begin to perspire. Before I even think or conceptualise 
there is an element of response that is prior to any decision [..] 
Affect is intensive because it happens to us, across us; it is not 
objectifiable and quantifiable as a thing that we then perceive 
or of which we are conscious.” Claire Colebrook, kulturteoretiker.

Før vi når at tænke os om, eller før vi når at skabe mening 
(konceptualisere), er der et element, et affektivt element, i spil. 
Lytning på et affektivt niveau handler således mere om at ac-
ceptere, at vi allerede inden vi danner os en mening om dette 
eller hint er ‘ramt’ eller influeret af eksempelvis et andet men-
neskes stemme. En stemme, hvis lyd allerede har nået os og 
påvirket os på en måde og i en form, der foregår, før vi vurderer. 
En lyd, der gør noget inden vores kognitive system træder ind 
og former og danner og meningsskaber. Og vurderer, analyse-
rer, kategoriserer. 

Vi er lyd, før vi er mening.
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I kontekst 
med dialogisk 
ledelse 
Og hvad kan vi så bruge det til i 
dialogisk ledelse?

Først og fremmest kan vi tage dette af-
fektive niveau alvorligt. Give det plads. Det 
flyder ind i det hav, der også rummer be-
greber som intuition, måske også improvi-
sation. Måske også flow. Ledere, der er dygti-
ge til at lytte på et affektivt niveau, er, måske, 
også dygtige til at skabe en særlig kontakt 
og dygtige til at udvise empati - måske. Det 
affektive niveau inviterer til, at vi allerede er en 
del af den lyd, der kommer fra - i dette tilfælde 
- et andet menneske.?

På dette niveau registrerer 
vores krop en før-kognitiv 
tilstand, der er uadskillelig 
fra det menneske, hvis 
stemmes lyd og betoning 
vi mærker. 

Det er på dette niveau, vi mærker en 
form for anonym-kollektiv tilstand, 
der er mere-end-mig. 

Dygtige ledere er dygtige til at virke 
og lede på dette niveau.

De tillader sig at mærke dette niveau, at tage 
det alvorligt. Som en invitation til, at vi allerede 
er tilstede i den andens verden før det kognitive 
system slår igennem som en holdning, en me-
ning, en vurdering, en analyse, etc. Lyden fra et 
andet menneske gennem stemmens affektive 
niveau skaber en mulighed for, at jeg som 
leder allerede er mere-end-mig-selv sammen 
med dette menneske. At vi - inden vi går ind 
i en meningsskabende dialog - allerede er 
formet af dette affektive niveau, hvis mærkning 
og formning vi kan arbejde med, hvis vi gør os 
umage med at bevæge os og lade os bevæge 
på dette før-kognitive og før-meningsskaben-
de niveau.
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Mellemrummet 
og resonansen
I mere dagligdags form kender vi 
det måske som ‘god kontakt’, eller 
måske ‘god kemi’.

Eller som det felt, hvor empati foregår og lever 
sit liv. Eller måske det rum, hvor resonansen bor, 
som den tyske sociolog Hartmut Rosa disse år 
forsøger at lære os. Resonans, som det sted og 
den aktivitet, hvor vi oplever at være i en eller 
anden form for samhørighed med et andet 
menneske og verden som sådan. Bogstavelig 
talt. Sam-hørighed.

At lytte er måske mest af alt en resonans-ak-
tivitet. Og et verbum. Det er noget, der sker i 
det rum, der opstår mellem mennesker (eller 
mellem mennesker og verden). Og ikke et mel-
lemrum, hvor vi befinder os på hver vores side af 
rummet som afsondrede fænomener. 

“Vi” formes gennem dette mellemrum. Mellem-
rummet former både den anden og mig. Og 
lytningen - som vi her har undersøgt - er det 
medium gennem hvilket “jeg” og “du” bliver til 
et levende “vi” gennem sam-hørighedens og 
resonansens klang.

Med andre ord; En sådan 
aktivitet er en særlig kvalitet 

ved dialogisk ledelse.  
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LEDELSE OG PROTREPTIK
A F  J Ø R G E N  P A N D U R O
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Det er efterhånden 
velkendt, for dem der har 
stiftet bekendtskab med 
protreptikken, at den kan 
være en del af begrebet 
ledelse. 

Og det er da også ud fra den forudsæt-
ning, at mange tager protreptikuddan-
nelsen, da den har nogle kvaliteter, som 
andre samtaleformer ikke har. Derudover 
er det vigtigt, at protreptikken som teore-
tisk metode, bliver omsat i praksis, for at 
forløse dens potentiale og energi.

I en ledelsesmæssig kontekst er der dog 
nogle forhold, man bør være opmærksom 
på i forhold til den ordinære eller klassiske 
protreptik, hvor der ikke indgår en ledelses-
relation. 

I dette indlæg om protreptik og ledelse 
kommer jeg med en iagttagelse, der er 
praksisorienteret, samt en mere teoretisk 
orienteret del. Jeg afslutter med en gen-
nemgang af det grundlæggende samta-
leredskab ”Det logiske kryds”, hvor du som 
læser får mulighed for selv at komme de to 
begreber nærmere hinanden.

Protreptik skal 
udøves uden et 
formål for øje
Den ordinære protreptik udgøres 
normalt af en klient-protreptiker-re-
lation, hvor en klient henvender sig 
med et begreb eller emne, som den-
ne gerne vil protrepteres ud i for at 
blive klogere på, befriet, oplyst, eller 
at komme det væsentlige nærmere; 
der er mange måder at udtrykke det 
på. 

Når man udøver protreptik i en 
ledelsesmæssig kontekst, arbejder 
man naturligvis efter samme prin-
cipper, men man er nødt til at være 
bevidst om forskellen i det relatio-
nelle rum. I en protreptisk samtale, 
mellem en leder og en medarbejder, 
er der en magtforskydning, som 
oftest vil være større end ved den 
ordinære protreptik. Derudover kan 
protreptikken i en ledelsesmæssig 
sammenhæng hurtigt anskues som 
havende til formål at ville noget på 
den andens vegne. Og indrømmet, 
så ville en leder med manipulativ 

karakter kunne udnytte protreptik til 
egen eller organisatorisk vinding. 
Det er derfor vigtigt at fastslå, at 
protreptik udøves uden et formål for 
øje, og for at det skal kunne finde 
sted, skal man som leder lade sig 
ske af protreptikken. 

Det betyder, at en leder skal være 
i besiddelse af oprigtige værdier, 
der kan understøtte protreptikkens 
udfoldelse i en ledelsesmæssig 
sammenhæng.

Den skånsomme hånd
Enhver protreptiker vil vide, at det 
strider mod protreptikkens DNA at 
have et formål, da protreptikken i 
sin essens ikke er formålsorienteret. 
Tværtimod er det en form for fri-
hedsskabende og frisættende kunst, 
der gennem en række protreptiske 
metoder og dynamiske spørgsmål, 
hvor dynamikken i sig selv, også i 
spørgsmål af passiv karakter, har til 
hensigt at forløse den protrepterede 
- protreptikeren skal med andre ord
agere ”hånden” der holdes skån-
somt under den protrepterede under
samtalen.

Umiddelbart bliver det anonyme og 
ikke-psykologiserende pillet lidt ud, 
hvis protreptikken bliver serveret fra 
en optik, der er ledelsesorienteret. 
Derfor er det essentielt for protrep-
tikken som profession, at den bliver 
bevidstgjort over for medarbej-
derne som en form for redskab, en 
leder kan bruge på linje med andre 
samtaleformer som eksempel-
vis coaching, MUS/VUS-samtaler, 
trivselssamtaler, italesættelse af 
organisationens værdier, APV (ar-
bejdspladsvurdering) og arbejds-
miljøundersøgelser - den har bare 
nogle andre kvaliteter.
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Protreptiske 
udfordringer
Selv om protreptikken er mere end et 
godt samtaleredskab, så er der også 
nogle begrænsninger i dens udøvelse - 
og her tænker jeg ikke på protreptikken 
i sig selv, men for den/dem der bliver 
protrepteret. 

Det er min erfaring i praktisk udøvelse af 
protreptikken, at den eller de protrep-
terede bør være i besiddelse af en vis 
kapacitet og evne i forhold til abstraktion, 
refleksion og kohærens.

På et tidspunkt havde jeg protreptiske 
samtaler i formatet ”en-til-en” med 
ledere på et lavere ledelsesniveau i min 
organisation. Her var det virkelig svært 
at holde hverdagslogikken ude, og der 
går lidt af samtalen, hvis man som 
protreptiker også skal forklare lidt om, at 
tankeniveauet og abstraktionsevnen etc. 
skal løftes lidt, hvis det skal føre til noget. 
Selvfølgelig formuleret på en mere skån-
som måde. 

Men ikke desto mindre, så blev det svært 
at nå frem til ”det væsentlige”, da de 
pågældende ledere var meget kontekst- 
og strategiorienterede. De kæmpede en 
del med ikke at lande samtalen som et 
resultat sat op imod hverdagslogikken, så 
det gav mening for dem. Det der mang-
lede, var præmissen om bevægelse og 
forandring. Man kan så komme med den 
kritik, at spørgsmålene ikke har været 

gode nok, eller jeg ikke havde tålmodig-
heden, men jeg bliver nødt til at holde 
fast i, at det ikke er alle personer, der kan 
protrepteres, og slet ikke i en ledelses-
mæssig kontekst, da en leder ikke har tid 
til at protreptere for hyggens skyld. 
Der er nogle af spørgsmålene, der bliver 
for svære, mærkelige og ”hvad mener du 
egentlig med det”-agtigt, og en af pro-
treptikkens styrker er jo netop at kunne 
stille de lidt underlige spørgsmål, så man 
får løsnet op for størknede og forstenede 
repræsentationer og forestillinger - jeg 
tænker, at andre måske har haft samme 
oplevelser.

OMVENDT HAR JEG OPLEVET 
DET MODSATTE I EN GRUPPE-
PROTREPTIK, HVOR DET VAR 
PÅ LAVESTE LEDELSESNIVEAU 
I MIN ORGANISATION. 

Her var de var virkelig dygtige til at gribe 
hinandens udsagn om emnet og løfte 
det sammen, dvs. der var 2 personer i 
gruppen på 7 som faldt lidt igennem i 
forhold til de førnævnte kapacitetskrite-
rier, men de var oprigtigt nysgerrige. Det 
var så vellykket, at de allerede bookede 
tid til en ny session da de var færdige.
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Protreptik 
er ledelse

Afslutningsvis og til videre eftertanke kan
man sætte protreptik og ledelse i relief ift. hinanden 
gennem logisk kausalitet (årsag-virkningseffekt) 
ved at benytte det logiske krydsfelt til at filtrere de to 
begreber for at se, hvor der er sammenhængskraft, 
forbundethed og ikke mindst forskelle.

I forbindelse med det logiske krydsfelt findes 
der en øvelse, som jeg vil foreslå læseren at 
prøve kræfter med for at se, hvad der kom-
mer frem.

Øvelsen går ud på, at der stilles spørgsmål til hver af de fire katego-
rier i krydsfeltet. Jeg har for nemheds skyld stillet nogle spørgsmål 
på forhånd, som man kan starte med, og derefter kan man sikkert 
selv finde nogle, der giver mere mening, i den ledelsesmæssige 
kontekst man selv er i.

Jørgen Panduro
Er driftsleder i Tårnby Kommune og har en master i Business 
Coaching og Protreptik

Rigtig god 
fornøjelse

Årsag 1
(causa efficiens)

Hvilken historie kan ledelse/
protreptik fortælle?

Hvordan er begreberne 
opstået?

Årsag 2
(causa finalis)

Hvad vil ledelse 
protreptikken og omvendt?

Hvad sker der, hvis ledelse 
og protreptik slår sig 
sammen?

Årsag 3
(causa formalis)

Hvordan ser ledelse og 
protreptik hinanden?

Hvordan betragtes de hver 
for sig?

Årsag 4
(causa materialis)

Hvad er substansen i 
ledelse/protreptik?

Hvad former ledelse/
protreptik?

CAUSA 
FORMALIS

CAUSA 
MATERIALIS

CAUSA 
FINALIS

CAUSA 
EFFICIENS

Det 
logiske 
kryds

En af årsagerne til ovenstående ud-
fordring kan også være fordi, kend-
skabet til protreptik ikke er forankret 
nok i kulturen og organisationen  – og 
ordet i sig selv er også fremmed og 
for nogen endog svært at udtale.

Hvis det organisatorisk og ledelsesmæssigt kan 
understøttes, at det er medarbejderne der initierer 
en protreptisk samtale – ligesom Alexander den 
Store søgte vejledning hos Aristoteles – så vil det 
være en gevinst for både organisationen, ledelsen 
og protreptikken, da organisationen får en protrep-
tisk kultur, ledelsen får en reduktion i magtbalancen 
mellem medarbejder og leder, og protreptikken 
bliver udøvet i praksis og sat i spil som et samtale-
værktøj. 

For at det skal kunne lykkes, er man rent organi-
satorisk og ledelsesmæssigt nødt til at italesætte 
protreptikken og afmystificere den, så den bliver en 
del af den organisatoriske kultur, og kan det opnås, 
vil man med nogen pondus kunne sige, at protreptik 
også er ledelse.
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UKONTROLLERBARE 
TOMRUM OG EKKOETS 

ETOS
A F  K I M  G Ø R T Z
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Om 
protreptik i 

fremmedgjort 
ledelse

Når liv, berøring 
og virkelig erfaring 
opstår i mødet med 
det, der ikke kan 
kontrolleres 
I denne mindre artikel har jeg 
valgt at drage nytte af Hart-
mut Rosa og hans genetablering 
af fremmedgørelsestemaet samt 
hans refleksioner over ’det ukon-
trollerbare’ ved at koble disse med 
en særlig fokusering på et væsent-
ligt og afgørende element i den 
filosofiske dialogform, som hedder 
protreptik, nemlig erfaringen af 
”den tomme plads”. 

I dette erfaringsrum indstiftes 
et møde med noget ukontrol-
labelt, som det er min tese, at en 
fremmedgjort og fremmedgørende 
ledelsesform hverken er i stand til 
at udholde eller tåle, eller over-
hovedet finder vigtig og samtidig 
formentlig intetanende gør alt for 
at undgå at komme i nærheden af. 

Artiklen er kendetegnet ved 
en teoretisk og dvælende form 
for tænkning, der trækker sine 
inspirationer fra en abstrakt tilste-
deværelse i et formentlig fjerntlig-
gende her og nu, og giver således 
indtryk af at være postulerende og 
empirisk set ubegrundet. Imidlertid 
må dette være tilfældet inden for 
rammerne af artiklens muliggjor-
te omfang og emnets væsentlige 
spændvidde.
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Det er således et indlæg som søgende 
udforsker et område og et forhold, som 
måske nok de fleste kender til, og de 
fleste har svært ved at pege på.
Således udgør artiklen den sproglig-
gjorte interesse i at beskrive et faktum, 
der går bag om sansernes fulde fem, og 
dog samtidig vidner om et katastrofalt 
forhold inden for den form for ledelse, 
der ikke bare vanskeliggør, men deci-
deret umuliggør, at resonanssfærerne i 
den mellem-menneskelige tilblivelses-
proces kan ske og lade sig gøre. 

Med et citat fra Hartmut Rosa:

”Når vi stræber efter at have 
kontrol over verden, møder ver-
den os som ”aggressionspunkt”
så trækker livet, dvs. det, der udgøres af 
erfaringen af livfuldhed og hændelser – 
det, der gør resonans mulig – sig tilba-
ge fra os, hvad der så omvendt fører til 
angst, frustration, vrede, fortvivlelse, som 
blandt andet igen giver sig udslag i af-
mægtig politisk og aggressiv adfærd.” 

De fremmedgjorte 
genklange
Hvad mon man hører af mislyde, som 
en stum stemme; at verden er forstum-
met, når man hører og erfarer fraværet 
af resonans? Rosa omtaler allerede i 
introduktionen (s. 11-14) til ”Fremmed-
gørelse og acceleration” den rasende 
stilstand og behovet for genoprettelsen 
af den filosofiske og sociologiske tanke-
virksomhed mhp. at vække genklang i 
folks liv, og ikke mindst forlade de filo-
sofiske døde debatter, og genfremstille 
spørgsmålene: Hvad er et godt liv og 
hvorfor har vi ikke et godt liv; hvad er et 
ikke-fremmedgjort liv? 
Hele hans bog handler som bekendt 
(måske) fra del 1 til del 3 overvejende 
om social acceleration, i sidste ende 
med henblik på at fremstille ”den etiske 
kritik 2” i tredje dels sidste afsnit: ”Frem-
medgørelsen igen-igen…” (s.95-11) Det er 
her, at vi for nærværende går ind i bo-
gen. Her indskriver han sig i traditionen 
fra Feuerbach og Marx, m.fl., og fremfø-
rer fem centrale sfærer, hvor fremmed-
gørelsen stortrives, nemlig:

1. Rummene, der udtrykker et for-
vrænget verdensforhold, de tavse
mellemrum fyldes af manglende
interesse, en bristende fortrolighed
og hjemlighedsfølelsen og intimi-
teten er afkoblet os; hvordan mon
det er bare at opleve rummet som
rumlighed?

2. Tingene, der har mistet deres be-
tydning, udvekslingernes hastighed
er massive, og man indoptager den
hverdagslige livserfaring i porøse
former, vi har ikke rigtig fat om noget,
og det man griber efter og prøver at
håndtere, glider enten én af hænde,
eller man mærker dem/det ikke;
hvordan mon tingenes tekstur erfa-
res på det taktile plan?

3. Handlingerne, der gør os uvante
i verden, og ”man ønsker ikke rigtig
at gøre det, som man gør” (s. 102),
eller ”vi kan aldrig rigtig komme til
at gøre det, som vi gerne vil” (s. 103),
man får med andre ord aldrig rigtig
tid til noget, og distraheres konstant;
hvordan mon det føles at være i ét
med de handlinger, som man fore-
tager sig?

4. Tiderne, der fyldes af den indre
varighed i form af kedsomhed og
ventende længsel, man fordufter,
skrumper ind, og man mister erin-
dringssporene og erfarer sig som
af-kontekstualiseret, som værende i
isolerede episoder uden tilegnelse af
tidernes ekstaser; hvordan mon det
er at være i fortiden, eller i fremtiden;
i øjeblikket?

5. Sig selv og de andre, hvor enga-
gementet eroderer, man disintegre-
res, mangler eller mister sin inte-
grations-formåen, overmættet og
udmattet, flygtige møder, udbrændt,
depression; og de sande resonans-
akser, konstaterer Rosa, ”betydning-
en af det, der betyder noget for os”
klinger ud og forstummer, hvilket
er fremmedgørelsens fuldbyrdede
fremtrædelses-form (s.111); hvor-
dan mon det er at mødes helt og
aldeles?
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Det 
ukontrollerbare 
tomrum
Hele protreptikken er anlagt med 
henblik på at de involverede 
samtalepartnere indfinder sig 
på ”den tomme plads”, som er 
en erfaringssfære som kan gå 
under mange navne, som fx det 
ubestemte, ubetegnede, mødet 
med det endnu uerkendte, den 
afklædende åbning, det nøgne 
tomrum, begrebets bristepunkt, 
tilværelsens lysning, begiven-
hedshorisontens sammensmelt-
ning, etc. Hele den filosofiske 

interesse og kanon kredser om 
dette ikke-sted (jf. u-topia fra 
græsk topos, som betyder sted), 
hvor indsigten opnås … eller 
skulle man skrive, hvor indsigten 
opnår én. Fordi, der netop i dette 
møde erfares et fundamentalt 

og væsentligt vendepunkt, som 
beror på en art radikal sammen-
klapning mellem den, der har 
indsigten, og indsigten som én 
erfarer, rammes det sprogbårne 
menneske også af en forbløffel-

se og en tavshed, der kan foran-
ledige én til at kategorisere dette 
som en mystisk erfaring, hvor 
sproget ikke kan nå hen.

Imidlertid er denne 
tomrumserfaring også 
kendetegnet ved en 
grundlæggende almin-
delighed, fordi tingene viser
sig for hvad de er, alt falder lige-
som på plads, og det er som om, 
at sådan har det altid været, og 
man har egentlig været ganske 
klar over det hele vejen igennem, 
man havde bare lige glemt det, 
eller endog var blevet fremmed-
gjort over for denne ”oprindelige 
og naturlige tilstand”. De store 

spørgsmål om hvorfor en så-
dan genuin filosofisk erfaring er 
relevant for mennesker, hvad det 
gør ved i den forstand indsigts-
fulde mennesker, og ikke mindst 
hvordan man når dertil, kalder 
ikke mindst på den noget mere 

pragmatiske interesse, nemlig 
hvordan og hvorfor skal noget 
sådan gøre gavn inden for ledel-
sesmæssige sammenhænge?

Spørgsmålet er delikat,
fordi det fortæller noget om, 
hvad ledelse er tænkt til at skulle 
være, og ikke mindst at skulle 
tjene til og gøre godt for. Hvis 
tilfældet er, som Rosa påpeger i 
sine bøger, at verden er forstum-
met for os, at vi har mistet be-
tydningen for rummet, tingene, 
handlingerne, tiden, os selv og 
hinanden, kan det umiddelbart 
godt give mening, at en sam-
taleform som protreptikken kan 
føre os hen til en eksistenssfære 
og erfaringsform, der genetable-
rer sansen for det væsentlige. 
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Men ikke nok 
med det; 
hvis en sådan filosofiske dialogform indstifter 
muligheden for at mennesker sammen kan 
bevæge sig ind, ud, ned eller op, og erkende en 
værens-form, der igen gør os intakte, knitrende 
og nærmest åndeløse i øjeblikket, må man også 
som leder forberede sig på frisættelsen af ånd, 
tænkning og handling.

nemlig via de mageløse mange invitationer til kritiske og nytæn-
kende perspektiveringer, resiliens og trivsel, oplyste forstyrrelser 
og bevidste chok og samtidig være eller blive i stand til at komme 
i ”sync.”, in the zone, i flow, etc.; i kontakt med noget væsentligt, 
som altid er og altid har været større end én selv. Mødet med sig selv 
og den anden, tingene, handlingerne, tiden og rummet i denne ukontroller-
bare livssfære får os til at komme på rette plads og indse det højere formål 
med tilværelsens spil. Her spiller det filosofiske lederskab godt sammen med 
genetableringerne af resonansakserne i det regenerative paradigme.

Og præcis dette forhold 
sætter fokus på lederes 
funktioner og roller i mor-
gendagens regenerative 
dagsorden,
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Ekkoets 
etos
Dét, ekko som man efterlades med, når 
man kommer tilbage fra indsigtens 
lysning, klinger aldrig ud, men hen-
sætter et menneske i den konstante 
vibrerende form for visdom, som bærer 
én videre frem og gennem tilværelsens 
udfoldelser. Hvad bedre er, er at erfaringer-
ne fra tomrummets genklang også viser sig 
at være karakteropbyggende; man aktiverer 
med andre ord en etisk stamina (græsk; 
Phronesis), og ved derved, hvad der er rigtigt, 
hvad der er væsentligt; hvad der er godt for 
helheden. Således indskriver dette ”wake up 
call” på tomhedens plads en helhedsoriente-
ret bevidsthed med en sensitivitet, der svarer 

til fornemmelsen for at bebo de levende 
økosystemer gennem en fundamental gene-
røsitet; spørgsmålet er imidlertid om hvornår 
morgendagens ledere kan, tør eller vil gå i 
gang med den transformative triade; rege-
nerativ, resonans, protreptik? For der kan ikke 
herske nogen tvivl om at ledere bliver nødt til 
at skulle arbejde sig ud af fremmedgørelsen, 
hvis vi skal bevare jordklodens, naturens, dy-
renes og menneskenes liv med værdigheden 
i behold i mange, mange generationer end-
nu. Er du klar, leder, til at lade dig lede af livet?

Litteratur til 
videre læsning
Gørtz, Kim & Mejlhede, Mette (2015) Protreptik i praksis. 
Få væsentlige samtaler til at lykkes. Djøf Forlag

Gørtz, Kim (2020) Protreptik for viderekomne. Invitatio-
ner til at filosofere. Sagaro Rec. & Pub.

Rosa, Hartmut (2014) Fremmedgørelse og accelerati-
on. Hans Reitzels Forlag

Rosa, Hartmut (2016) Resonans. En sociologi om for-
holdet til verden. Eksistensen

Rosa, Hartmut (2020) Det ukontrollerbare. Eksistensen
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MED DEN PROTREPTISKE 
LEDER PÅ ARBEJDE

A F  P E T E R  G E R S V A N G  &  K A S P E R  N Ø R A A
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Hvis du en morgen kommer forbi Tranegårdskolen i Gentofte, så vil 
du blive mødt af syn, der ikke møder dig på de fleste folkeskoler. Ude 
foran indgangen står skoleleder Peter Gersvang nemlig og hilser de 
morgenfriske elever og deres forældre godmorgen.

”Jeg ser det som en vigtig 
del af mit arbejde. 
Hver morgen fra 7:45 til 8:05 har jeg mulighed 
for at møde alle mine elever, og det giver bare et 
helt andet forhold, end hvis jeg ikke gjorde det. 
Det er også om morgenen, jeg har chancen for 
at sludre lidt med forældrene, mens jeg står og 
dirigerer lidt trafik, og det synes jeg også er ret 
fantastisk.”

Og det er der en god grund til at Peter synes: for som 
skoleleder er det sjældent Peter, der har de sjove sam-
taler med forældrene – dem tager de som regel med 
lærerne eller afdelingslederne. Hvis Peter skal snakke 
med forældre, er samtalen typisk af lidt alvorlig karak-
ter. Men sådan er det ikke om morgenen:

Det, at medmenneskelighe-
den får rum og plads i Peters 
møder med forældrene, 
gør, at han oplever, at man 
er mennesker for hinanden 
frem for at være diffuse be-
greber. Og det har en positiv 
effekt:

”Jamen, når vi føler vi kender hin-
anden, så er tonen jo bare pænere, 
når der pludselig er konflikter på 
spil – både fra forældrenes sides, 
men også fra min.”

”Her taler vi jo om alt muligt: vejret, 
valget, weekenden eller noget helt 
fjerde. Her er der ikke konflikter på 
spil, men medmenneskelighed i 
stedet for.”
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Protreptikken 
åbnede Peters 
bevidsthed
Peter er uddannet skolelærer – en uddannelse 
hen gennem en årrække har bygget videre 
på med både erfaring og uddannelser. Den 
seneste uddannelse har været en uddannelse 
som protreptisk coach; og den ville han ikke 
have været foruden:

”Jeg har taget 
uddannelsen som 
protreptisk coach 
relativt sent i min 
karriere, 

så nogle ville måske hævde, at de personlige 
forandringer, jeg har oplevet i mit professio-
nelle virke, måske er kommet med alderen, 
men jeg synes faktisk, at uddannelsen har 
givet mig en øget bevidsthed om, hvad der 
er væsentligt her i livet og i de relationer, vi 
indgår i. Og den bevidsthed har nok gjort mig 
både mildere og mere rummelig.”

Peter nævner som eksempel, at han som 
yngre skolelærer godt kunne opleve, at hvis 
han i en snak med en forælder fik at vide, at 
”sådan er mit barn altså ikke derhjemme”, så 
ville hans tanke typisk være, at ”det passer 
nok ikke”. Sådan ser det ikke ud i dag.

”Jeg er blevet meget mere nysgerrig på og 
åben over for, hvad det er folk i virkeligheden 
siger, og hvad det giver af fælles handlemu-
ligheder. I dag ville jeg nok sige, at ”jeg er vel 
nok glad for, at dit barn ikke opleves sådan 
derhjemme. Vi har dog de her oplevelser, så 
hvordan kan vi hjælpe hinanden?”

Og den nysgerrighed tilskriver han protreptik-
ken.

Peter oplever, at hans viden om protreptik 
hjælper ham med at flytte dialogen fra dis-
kussion over til at være en fælles refleksi-on. 
Og den indsigt ville han gerne have haft 
tidligere i sit liv:

”Nogle af de største fejl jeg har lavet som skoleleder, har 
været at sætte folk på plads, fordi de havde overskredet 
nogle retningslinjer for god opførsel. I stedet skulle jeg jo 
have været nysgerrig og spørge indtil, hvad de tænker, når 
de siger eller gør sådan og sådan. Eller være imødekom-
mende og sige, at jeg kunne mærke deres frustration og 
så derfra tage snakken om, hvordan jeg ville kunne hjælpe 
dem.”

En bedre 
lytter
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Og Peter 
fortsætter
”Uddannelsen har givet et godt 
fundament til at være en lille 
smule mere stoisk eller i hvert 
fald at være mere rolig i også at 
kunne rumme folks frustrationer. 
Og det er alle forundt at få den 
oplevelse, synes jeg.”

De kompetencer, 
som protreptikken 
har givet Peter, har 
bl.a. være et øget fo-
kus på det væsent-
lige. Et fokus, der har 
gjort ham til en mar-
kant bedre lytter:
”Når jeg lytter, så lytter jeg uden at 
være klar over, hvad jeg vil spørge 
om, men lader det jeg hører forme det 
næste spørgsmål. Tidligere kunne jeg 
sagtens have en dagsorden forud for 
en samtale, men sådan har jeg det 
ikke mere. Jeg prøver så vidt muligt 
aldrig at fælde dom på forhånd, men 
i stedet være åben for, hvis jeg skal 
hjælpe det menneske, jeg sidder over 
for. ”

Peter nævner, at hans ”nye” evne til at 
lytte til det væsentlige, bruger han til at 
lytte til, hvad det er folk reelt kommer 
med og så prøve at lytte igennem 
støjen; støjen værende fordomme og 
det billede, han sidder med af, hvem 
personen er og hvad hun eller han vil. 
Han lytter til det, der bliver sagt.

”Det handler rigtig meget om at være 
kritisk åben, som er lidt et mantra 
fra protreptikken: være kritisk på 
det sagte, men ikke dømmende på 
personen. Og så skal man i høj grad 
lade folk selv bære det med sig, som 
samtalen byder på – det er ikke mig, 
der skal konkludere for dem.”

En bedre leder
Udover at være en bedre lytter, så har 
den protreptiske uddannelse også givet 
Peter kompetencer, som han føler, han 
også kan bruge i sit virke som skolele-
der, hvor han har et lederteam på fire:

”Jeg synes, at jeg er blevet en meget bedre beslutningstager, 
fordi jeg har mere ro og hviler mere i mig selv.”
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Den ro udspringer ifølge Peter af en 
erkendelsesoplevelse han havde 
under sit uddannelsesforløb.
Her skulle han protrepteres af en medstuderende. 
Samtalen handlede om ordet ’stolthed’.

”Først tænkte jeg, at det var da et 
spændende ord at tale om, men midt 
under samtalen fandt jeg mig selv 
siddende med tårer i øjnene og en 
erkendelse af, at jeg faktisk aldrig har 
været god til at føle stolthed og tage imod 
ros. Det var virkelig en øjenåbner.”

Oplevelsen gjorde stort indtryk på Peter, 
der efterfølgende har arbejdet med at tage 
imod ros og føle sig god nok, uagtet hvad 
andre mener, hvilket har været med til at 
give ham roen til at træffe beslutninger og 
takle svære udfordringer.

Så protreptikken har altså gjort meget 
for Peter, men hvordan mærker hans 
lederteam det?

Oplevelsen gjorde stort indtryk på 
Peter, der efterfølgende har arbejdet 
med at tage imod ros og føle sig god 
nok, uagtet hvad andre mener, hvilket 
har været med til at give ham roen til 
at træffe beslutninger og takle svære 
udfordringer.

Så protreptikken har altså gjort meget 
for Peter, men hvordan mærker hans 
lederteam det?

”De mærker det ved, at jeg spørger 
og er mere inddragende der, hvor jeg 
kan være det, og så mærker de også, 
at min ledestjerne er tillid. Medarbej-
derne virker generelt tillidsfulde, og 
der er tilbagemeldinger om, at der 
er en god stemning. Der er jo altid 
nogle udfordringer på en skole, men 
grundlæggende har vi historisk lavt 
konfliktniveau med forældrene.”

Peter fortsætter:

”I vores lederteam er der f.eks. en, 
der arbejder hjemme en dag om 
ugen, og to der møder senere fordi 
de har små børn. Og den frihed og 
fleksibilitet, vi har, bygger på tillid 
til hinanden. Tillid til at de investerer 
de timer, der skal investeres. Og den 
tillid har jeg.”

”Først tænkte jeg, at det var da et 
spændende ord at tale om, men midt under 
samtalen fandt jeg mig selv siddende 
med tårer i øjnene og en erkendelse af, at 
jeg faktisk aldrig har været god til at føle 
stolthed og tage imod ros. Det var virkelig en 
øjenåbner.”
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Bevidst om at 
stille de rigtige 
spørgsmål
På fællesmøder med sit lederteam har Peter også ændret 
adfærd. Tidligere kunne Peter sagtens køre mødet næ-
sten alene og beslutte, hvad der skulle ske. Sådan er det 
ikke mere.

”Jeg er blevet meget mere bevidst om, at hvis vi skal nå 
frem til den bedst mulige løsning på en udfordring, så 
er det ikke mig fra min position, der kan løse det. Vi skal 
nå derhen i fællesskab. Og den indsigt har gjort mig op-
mærksom på vigtigheden af, hvornår jeg siger noget og 
hvornår jeg ikke gør. Og hvis jeg skal sige noget, så skal 
det typisk være i form af spørgsmål, der åbner samta-
len op, ikke konklusioner.”

Ved at gøre det på den måde, så giver Peter plads til, at 
hans kolleger og medarbejdere kan tænke noget forskel-
ligt fra ham, hvilket er vigtigt.

”Tidligere oplevede jeg, at hvis jeg startede med at sige, 
hvad jeg tænkte var løsningen, så blev det næsten altid 
sådan. Og det gav ikke altid de mest gunstige resulta-
ter.”

Den øgede bevidsthed på at stille de rigtige spørgsmål 
og stille sig de rigtige steder, som Peter formulerer det, 
har løftet hans lederskab betragteligt. Peter vil dog ikke 
undsige sig, at han af og til bliver grebet af nuet og falder 
tilbage i de gamle mønstre, for som han siger:

”Jeg er og jo også bare Peter.”

Hvor meget er protreptik og hvor meget er 
Peter?
Vi slutter, hvor vi startede: ved morgenrutinen ude foran 
Tranegårdskolen i Gentofte, hvor Peter skiftevis sludrer 
med elever og forældre og dirigerer trafikken.

For den kritiske læser vil nemlig formentlig spørge, hvor 
meget af den her overskudsagtige adfærd skal vi tilskrive 
protreptikken, og hvor meget skal vi tilskrive mennesker 
Peter? Til det har Peter et klart svar:

”Altså, jeg er jo typen, der altid er gået glad på arbej-
de og som altid har taget let på tingene. Så noget af 
det her, det er jo ”bare” mig. Men der skal ikke herske 
nogen tvivl om, at uddannelsen som protreptisk coach 
har givet mennesket Peter redskaberne til også at være 
mennesket Peter i sin lederrolle. Og havde jeg ikke fået 
de redskaber, så havde jeg ikke siddet i den her stilling 
den dag i dag.”

Peter Gersvang
Er skoleleder på Tranegårdskolen 
i Gentofte, og så er han uddannet 
protreptisk coach
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HVAD HAR ARISTOTELES 
OG PROTREPTIKKEN AT 
GØRE MED LEDELSE OG 

FÆLLESSKAB?
A F  J E S P E R  A L S T R Ø M
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Lad ham som vil 
bevæge verden, 
først bevæge sig 
selv gennem det 
væsentlige 
(Sokrates 460-399 F.Kr.)

Hvordan kan vi vende os selv 
som mennesker, kollegaer, le-
dere og organisationer mod det 
væsentlige? 

Hvad vil det egentlige sige at vende sig 
mod det væsentlige? Og hvad er det vi 
skal vende os imod?

Svarene finder vi muligvis ved hjælp af 
protreptikken. Men først må vi lige have 
på plads, hvad protreptik i det hele taget 
er.

Der råbes vidt og bredt – buzzwords om 
værdier, ledelse og organisationer
Tiden er fyldt af begreber og ord som 
bæredygtig ledelse, regenerativ ledel-
se, ledelse af resiliensen, agil ledelse, 
implementeringsledelse, versatil ledelse, 
paradoksledelse, pædagogisk ledel-
se, transformativ ledelse, værdiledelse, 

frisættende ledelse, selvledelse, digital 
ledelse og ikke mindst personlig ledelse.

Vi støder på overskrifter som ”Den 
klassiske lederrolle og organisation 
er under afvikling”, ”Moderne ledelse 
kræver transformation”, ”Slip den indre 
leder løs og sæt organisationen fri”, og 
senest kunne man i artiklen på nyheds-
mediet Mandag Morgen d. 2.6.2021 læse 
overskriften ”Hvad foreslår du? – er et 
undervurderet ledelsesværktøj”.

Nye og anderledes produktive ledelses- 
og organisationsformer udfordrer og 
fordrer mere end fine ”ord” og populi-
stiske slogans om ledelse, fællesskab, 
medmenneskelighed, bæredygtighed, 
frihed, tillid osv.

Ordene og begreberne skal udvikles og 
udfoldes, så de giver mening og får liv 
hos den enkelte og i fællesskabet. Og til 
det formål er protreptikken oplagt.

Det hele startede 
med Aristoteles
Men inden jeg tager fat på protrep-
tikken, bliver jeg nødt til at starte 
ved retorikken.

De fleste af os kender ordet retorik. Det 
kommer fra græsk (retoriké tékne = 
talekunst) og betyder læren om god 
talekunst. Det er kunsten at udtrykke sig 
sprogligt med det formål at overbevise 
andre om sit synspunkt med appelfor-
mer som logos, patos og ethos.

Vi kender det i hverdagslivet, i diskus-
sioner, i skænderier og i møder, både i 
det virkelige liv og på sociale medier. 
Vi udøver det hele tiden, og det er et 
uundværligt redskab for os som men-
nesker.

I den vestlige filosofis vugge og vorden 
(filosofi kommer af græsk philia = ven-
skab og Sophia = visdommens gudinde) 
på mesterfilosofferne Sokrates, Platon og 
Aristoteles tid tilhørte datidens debat-
tører og spindoktorer den intellektuelle 
skole Sofisme (også af græsk Sophia = 
visdom).

Sofisterne virkede i Athen og omeg-
ne, hvor de mod betaling underviste 
datidens rigmænd, ledere og politikere 
i historie og grammatik, men især også 
i retorik.

Datidens filosoffer med Sokrates, 
Platon og Aristoteles i spidsen mente, 
at sofisterne var populistiske og ikke 
sandhedssøgende. Det var Platon, der 
på denne baggrund, og måske noget 
uberettiget, gjorde en sofist til en person, 

der med veltalenhed og spidsfindige 
argumenter søger at overtale eller over-
bevise andre uanset formål.

Hvor sofisterne fik ry for at anvende de-
res indsigt i talekunsten til skrupelløst og 
mod bedre vidende at bruge alle midler 
til at få ret, grundlagde Aristoteles en 
mere systematisk lære om retorikken.

Hans teori om retorik som argumentati-
on og sprog var baseret på en analyse 
af talens funktion i forhold til at overbe-
vise et publikum, men også til at vende 
dem mod det væsentlige.

Aristoteles formulerede 
de tre appelformer logos, 
patos og ethos, 
der havde forskellige mål i sigte: Logos 
appellerer til fornuften, at begribe og 
fatte, at give mening. Patos appellerer 
til stemninger og følelser, at fornemme, 
mærke og skabe betydning. Ethos ap-
pellerer til troværdighed, tillid, moral og 
etik, at handle og gøre og leve derefter.

Som 27-årigt medlem af det Platoni-
ske akademi udgav Aristoteles værket 
Protrepticus, hvor ”Hovedtesen er, at in-
tellektuel og moralsk erkendelse hænger 
sammen, og at teoretisk erkendelse er 
normativ også i praktisk politisk liv” (Som 
Kim Gørtz skriver i sin bog Protreptik for 
viderekomne).

Det blev startskuddet til protreptikken 
som et sandhedssøgende moralsk etisk 
dannelsesprogram inden for praksisfilo-
sofien på de antikke græske ledelsesa-
kademier.
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Selve ordet protreptik kommer af verbet 
trépo, der betyder at dreje, konvertere 
eller vende sig mod sig selv.

Med protreptikken opfordrede Aristoteles men-
nesket til at vende sig mod det væsentlige – med 
andre ord til at filosofere og søge visdom. Han 
skriver i sit mesterværk Etikken:

at målet er at lære den enkelte, at det 
optimale er at gøre det gode for det 
godes egen skyld, ikke af pligt eller ud 
fra refleksion

Protreptik 
– betydning og ophav

Den græske 
firkant

Han skriver desuden at individuel lykke, fælles-
skabets lykke, det gode og den gode verdens-
udvikling kommer ud af en filosofisk tilgang til 
livet.

Som filosof Kim Gørtz og Mette Mejlhede skriver 
i ’Protreptik i Praksis’:

”Da Aristoteles og hans skole var meget kon-
kret og handlingsorienteret samt dybt interes-
seret og involveret i detpraktiske liv, kan der for 
os at se ikke herske nogen tvivl om, at netop 
Protrepticus og den dertil knyttede hensigt må 
have haft samme orientering.

Den dialogiske kunstart sigter helt konkret efter 
at få livslykken til at ske, dvs. gøre mennesker i 
stand til at føre samtaler, som får dem at blive 
klogere på, mere engageret i og dybt forbun-
det til de væsentlige kræfter og muligheder i 
deres respektive virke og levede liv.

Målet er også at skærpe det enkelte menne-
skes bevidsthed om, hvad der er væsentligt i 
deres liv og derfra at blive i stand til at priorite-
re derefter” (Kim Gørtz og Mette Mejlhede s. 15, 
Protreptik i Praksis)

Protreptikken kaldes også for ”kongespej-
let”, og kan ses som et normativt spejl, hvori 
mennesket kan se sig selv, som de er, som de 
burde være, og som det de har mulighed for 
at blive til.

Aristoteles gik videnskabeligt til værks i 
sin afdækning af alt, hvad han foretog sig, 
heriblandt hans lære om kausalitet, dvs. om 
årsag og virkning. Han gik på opdagelse og 
undersøgte det ukendte ved at spørge til 
følgende ting:
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Samt til negationerne af det, dets væsen og 
dets væsentlighed.
Aristoteles var balance- og midtpunktsøgende heraf udtryk-
ket ”Den gyldne middelvej”. Han var fx optaget af balancen 
i livet, mellem den enkelte og fællesskabet, i samfundet og 
naturen, mellem det gode og det onde, det sande og usande, 
det retfærdige og uretfærdige, det skønne og uskønne, og 
han mente, at ved at mestre denne balancekunst i livet, fandt 
man vejen til at lykkes.

Via bl.a. de fire kausaliteter analyserede Aristoteles sig frem 
til, at alle værdier kunne føres tilbage til fire grundlæggende 
værdier, og at friheden og lykke var i centrum af disse. Resul-
tatet blev den såkaldte ”Græske firkant”:

De erfaringer han gjorde sig i sin afdækning 
af kausaliteten tog Aristoteles med sig videre 
til protreptikken, hvor man fx kan stille spørgs-
mål som: 

Hvad er god ledelse? Hvornår er ledelse ond? Hvad er sand le-
delse? Hvornår er ledelse uretfærdig? Hvori består skønhedens 
i ledelse? Hvornår er ledelse grim? Hvordan frisætter ledelse? 
Hvornår lykkes ledelse? Hvornår forsvinder ledelse?

Protreptikken dannede skole på executive academies for her-
skere, politikere og hærchefer, og dominerede lederuddannelse 
indtil nye former for ledelsesakademier skød frem i 1800-tallet. 
Protreptikken blev herefter ”glemt”, mens ledelsesfilosofien i 
utallige retninger fik sin egen plads på akademier og Business 
Schools verden over.

Det gode =
Etikken (Det gode er 
grundværdien i etikken)

Det retfærdige =
Politik

Det sande =
Videnskaben

Det skønne =
Æstetikken, poetikken

Dets effektive årsag 
(causa efficiens) 
Hvor kommer det fra, hvad har af-
stedkommet det?

Dets formål 
og fremtid 
(causa finalis) 
Hvad er dets formål?

Dets form 
(causa formalis)
Hvilken form/former har det

Dets indhold 
og materiale 
(causa matetialis) 
Hvad er det gjort af?

Godhed

Skønhed Retfærdighed

Sandhed

Eudamonia
Lykke
Frihed
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Hvad har det så med os at gøre i dag? 
Hvis vi med min indledning og alle de 
ufattelig mange ledelsesord og ret-
ninger in mente kigger på, hvad vi ellers 
har af konsulent- og mediebrancher, 
spindoktorer, begreber som fake news 
og green washing, for ikke at glemme 
herskere som Donald Trump, Vladimir 
Putin… eller Sigurd (undskyld navnet) 
lige nede om hjørnet, så har vi svaret.

Med fænomener som ovenstående, 
så synes jeg, at svaret på spørgsmålet 
om, hvorvidt vi har brug for et normativt 
spejl eller ej, hvori vi kan se os selv, som 
vi er, og hvori vi kan se, hvem vi og fæl-
lesskabet er, og hvem vi har mulighed 
for at blive er et rungende ja.

Selvom protreptik har sine rødder 
i antikkens filosofi, er den heldigvis 
genopdaget, revitaliseret og udfoldet 
af gode nulevende mennesker som Ole 
Fogh Kirkeby, Kim Gørtz, Mette Mejlhede 
og Jens Larsen m.fl. Der udbydes endda 
uddannelser og kurser i protreptik, og 
det praktiseres i virksomheder, organi-
sationer og uddannelsesinstitutioner.

Den lever og videreudvikles altså af 
undervisere, coaches og filosoffer, og i 
sin nutidige form giver protreptik et bud 
på en metode til at vende ledere og 
medarbejdere mod det, der er væ-
sentligt for dem selv, organisationen og 
arbejdsfællesskaber.

I stedet for kun at fokusere på f.eks. 
konkrete arbejdsmæssige problemstil-

linger, sætter protreptikken og dialogen 
fokus på vigtige begreber og værdier 
på et mere alment og abstrakt plan. 
Dette sker ved at lader ordene, begre-
berne og værdierne få en stemme, og 
ikke gennem diverse intimteknologier 
eller en refleksiv psykologisering af 
hændelser, men gennem en normativ 
søgen efter begrebets og værdiens 
substans for den enkelte og for fælles-
skabet.

Som ledelsesfilosoffen 
Ole Fogh Kirkeby skriver:
Idéen er grundlæggende, 
at forståelsen af væsentlige 
personlige og organisato-
riske begreber og værdier 
har afgørende indflydelse 
på ledelses- og arbejds-
praksis.

Protreptikken 
i dag
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Så hvis vi vil udvikle og 
forandre den organisato-
riske ledelses- og arbejds-
praksis forudsætter det 
først og fremmest en be-
grebslig og værdimæssig 
nyorientering.

Protreptikken er en metode til at gøre 
ledelse i organisationer langt mere 
ordentlig og virkningsfuld, og det er en 
tilgang til at forstå og udvikle ledel-
se for ledere, der ønsker at udforske 
måden at lede på og som tager vores 
skelnen mellem lederen som leder, 
medarbejder og menneske alvorligt.

Protreptisk dialog og coaching har så-
ledes til hensigt ”at vende et menne-
ske mod det væsentlige i dets hele liv”, 
mod de grundværdier, normer, idealer, 
drømme og ideer, der er grundlaget 
for den menneskelige, professionelle 
og faglige identitet.

Hvordan kan vi spørge ind til det væ-
sentlige og betydningsfulde i livet? Hvor-
for tænker, føler og handler vi som vi gør 
i arbejdslivet og i livet generelt?

For at finde svarene kan vi være op-
mærksomme og søgende efter væsent-
lige ord og begreber, der betyder noget 
– de ord og begreber der er på spil for 
den enkelte, for fællesskabet og for or-
ganisationen.

Vi kan spørge gennem Aristo-
teles’ tre appelformer logos, 
patos, og ethos, og gennem 
dialogen spørge ind til:

* Hvad er ordets mening? Vi skal af-
dække meningen i og med begrebet 
rent logisk så vi fatter og begriber ordet

* Hvad er ordets betydning? Vi går fra 
menings- til betydningsplan, kigger på 
stemninger og tilstande, og mærker 
ordet

* Hvilke værdier ligger bag ordet? Hvad 
er livet i værdien, værdien i livet, øjeblik-
ket og åbenbarelsen, når ordet sker?

Sådan gør man
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Et eksempel
Et eksempel lånt fra Ole Fogh 
Kirkeby er hans analyse af 
ansvar.

Ordet analyseres i en dialog mellem 
protreptikeren og den enkelte ud fra de 
betydningsdimensioner, der ligger gemt 
i ordet. Ansvar indeholder jo begrebet 
svar, og det må derfor forudsætte et 
spørgsmål. Men hvem spørger, hvad 
spørges der om, hvem svarer og hvor-
dan?

Gennem denne analyse når man lidt 
efter lidt dels til de begreber, der er be-
slægtede med ordet, her tillid, medfø-
lelse, beslutningsret og –pligt, legitimi-
tet, etc. Og man når lidt efter lidt til de 
basale normer, der er ordets grundlag, 
her retfærdighed, medmenneskelighed, 
etc.

Disse normer tilhører alle, men den 
enkeltes forhold til dem er helt afgøren-
de for hendes evne til at forstår, hvorfor 
hun gør det, hun gør, og for at hun kan 

sige JA eller NEJ til de krav, der stilles i 
organisationen.

Læg mærke til, at der i de angivne 
spørgsmål spørges normativt og af-
dækkende i forhold til mening, betyd-
ning og værdierne bag ordne, og at 
der ikke gøres brug af spørgsmål som 
”Hvad synes du…?” og ”Fortæl om en 
situation hvor du oplevede…”

Ved denne afpsykologisering og eks-
ternalisering åbnes der for en mindre 
intimiderende samtale, der giver rum 
til en mere frisat og symmetrisk dialog, 
hvor begrebet i sig selv kan få sin egen 
”stemme og ret til spørgen” – fx spørgs-
mål som dette: Hvad vil ledelse selv sige 
at god ledelse er?

Som filosof Kim Gørtz skriver i 2010:

”Centralt i protreptikken står bestræbelser-
ne mod at generere nyttige og forsonende 
begreber som kan ophæve, facilitere eller 
drive processer ind i nye begrebslogikker.

Protreptikkens intention med dette tan-
kefulde arbejde handler om, at forsone 
splittelser og forene modstridende orga-
nisatoriske logikker hen imod skabelse af 
nye levende begreber, som faktisk giver 
mulighed for at sammentænke på nye og 
mere nyttige måder til gavn for den enkelte 
og arbejdsfællesskabet.

Det er således protreptikkens aktivitet, 
kvalitet og ambition at støtte overvindelse 
af forståelsesmæssige barrierer og praksis-
relaterede konflikter i organisationen” (Kim 
Gørtz, 2010).
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En lille øvelse – 
anderledes spørgsmål 
giver anderledes svar

I det følgende er der en lang række 
spørgsmål indenfor logos, patos og 
ethos, der kan varieres via negationer 
(F.eks. ”Hvad består ansvar af? Hvad 
består ansvar ikke af?”).

Ligesom drejningen i spørgsmålet 
”Hvornår er ledelse god? Hvornår er 
ledelse ond?”

Eller små ændringer som ”Hvornår 
gør ledelse godt? Hvornår gør ledelse 
ondt? Hvad er værd at lede efter?”

Spørgsmålene kan bruges som en 
protreptisk øvelse. Lad mig sige med 
det samme, at man selvfølgelig ikke 
behøver at gå igennem alle spørgs-
målene, og at 10-15 minutters dialog 

to og to eller i en gruppe, kan bringe 
meget med sig. Men prøv, om I kan 
lokalisere, hvorfra der spørges ift. 
logos, patos og ethos.

Måske kan vi sammen blive klogere 
på, hvad det egentlig er, vi siger og 
mener, og hvad der betyder noget i 
begreber som frisættende, regenera-
tivt, bæredygtig ledelse osv.

I kan selv genere spørgsmål, bruge 
jeres eget sprog, og selv indsætte de 
ord, der lige nu er væsentlige og be-
tydningsfulde for jer selv, for fælles-
skabet og for jeres organisation.

Hvor kommer    fra?

Hvad består     af?

Hvordan finder    sted?

Hvad relaterer    sig til?

Hvad er det modsatte af   ?

Hvad er kvaliteten i    ?

Så hvad fortæller det os om det centrale i ?

Hvilke former har    ?

Er der en grundstemning når man træder ind i ?

Hvad vil det sige at se andre som  ?

Hvad vil det sige at andre ser en som  ?

Hvad vil det sige at tage  for sig selv?

Så hvad fortæller det os om   
   betydning i et levede liv?

Hvordan forholder   til sig selv?

Hvad vil retfærdigheden stemme sige til  ?

Hvad vil godhedens stemme sige til  ?

Hvad vil frihedens stemme sige til  ?

Hvad vil   sige til menneskeheden?

Hvis du vælger   ud i dets 
væsentlige vej, hvor bevæger du dig så hen?

Men prøv fx at indsætte 
ord som ledelse, integri-
tet, autentisk, ansvar, tillid, 
kærlighed, og læg mærke til, 
hvad spørgsmålene vækker 
til live af tanker, stemninger, 
handlinger og efterfølgende 
refleksioner:
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Afrunding
Lad mig slutte, hvor jeg 
startede, nemlig med 
Sokrates’ ord:

Lad ham som vil bevæge 
verden, først bevæge 
sig selv gennem det 
væsentlige
Vi kan starte med et selvcheck og se os 
selv i det normative ”kongespejl”. Ved 
hjælp af det selvcheck kan vi konfronteres 
med og reflektere over egne grundværdi-
er, vores etiske ståsted, vores etiske bære-
dygtighed og handlinger, men også blive 
mindet om at huske at styrke troen på os 
selv og troen på fællesskabet.

Det er det personlig ledelse handler om: 
ved at blive konfronteret med sine egne 
grundværdier og få afdækket sit mulige 
selvbedrag, får man styrket troen på sig 
selv, og man bliver derved i stand til, som 
Aristoteles formulerede det, ”at gå den 
gode vej”.

Og som svar på mine egne indledende 
spørgsmål, så mener jeg at protreptik kan 
understøtte vejen til mere frisatte organi-
sationer og et frisættende lederskab, hvor 
vi fjerner os fra management program-
mer, ritualer, regler og kontrol.

Mit svar er, at protreptik kan 
gøre lederskab, fællesskab 
og arbejdslivet mere befrien-
de og levende ved at åbne 
for:

At forstå ord og begrebers betydning og 
bruge det i sit liv, som leder og i organi-
sationer

At balancere personlige og kollektive 
værdier

At gøre værdier differentierede, kon-
krete og forpligtende

At virkeliggøre værdier, alene og i 

fællesskab

At skabe berigende, symmetriske og 
værdifulde dialoger

At søge mennesket og lykkes i fælles-
skaber

I min næste blog vil jeg gå tættere på 
Aristoteles, lykken og protreptik i ledelse. 
Er du imidlertid blevet interesseret i at 
læse mere om protreptik, kan jeg anbe-
fale: ”Protreptik i praksis”, Kim Gørtz og 
Mette Mejlhede – ”PROTREPTIK Filosofisk 
Coaching i ledelse”, Ole Fogh Kirkeby, 
Tobias Dam Hede, Mette Mejlhede, Jens 
Larsen – ”Protreptik for viderekomne”, 
Kim Gørtz – Etikken, Aristoteles.

Så hvorfor 
Protreptik?
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Hør vores udvalgte 

Podcasts

Protreptik og protreptisk ledelse 
Jesper Alstrøm

Link: promentum.buzzsprout.com/1858864/9523852-protreptik-og-protreptisk-ledelse
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