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Det metaforiske lederskab Niels J\u00e6gerum Hent PDF Denne bog er fyldt med organisatoriske billeder og
ledelsesbilleder, fordi vores ledelsessprog er konstrueret, som en pallet af landskabsmalerier, der tilbyder os

forskellige måder at tale om, forstå og handle i en ledelsesmæssig kontekst. Under læsningen af "Det
metaforiske lederskab" vil du opdage, at det komplekse kan siges enkelt, og at det enkle også kan siges
komplekst. De forskellige udbredte og kulturelt  betingede grundmetaforer undersøges i relation til  krop,
videnskabsteori, ledelsespositioner og billeder af organisationen. Budskabet om det metaforiske sprog bag
ved ledelsessproget er at kropsorienteringen, vores tankestrukturer, erkendelsesteorier og historicitet hænger
sammen. Har et bestemt mønster for ledelsesteori først lagt sig til rette i en given kulturperiode, vil andre

betydninger udspringe fra denne prototype. Har vi konstrueret en hammer vil vi lede efter søm. En metafor er
på samme tid et fængsel og en mulighed. Bogen er en videnskabsteoretisk indføring i og en håndbog for,
hvordan de mangeartede metaforiske positioner omsættes i refleksioner og handlinger i en organisatorisk

kontekst. Det metaforiske lederskab er en akademisk lærebog med jordforbindelse og omsættelighed i både i
den private og offentlige sektor og rummer både eksempler og opgaver til diplom og masterniveau i ledelse.

Den leder, der har indsigt i billedsproget bag de kendte teorier om ledelse, vil stå godt rustet i
forandringsbølger, fusionsorkaner, mekaniske nedskæringer, prikkerunder og andre farlige ting.

 

Denne bog er fyldt med organisatoriske billeder og ledelsesbilleder,
fordi vores ledelsessprog er konstrueret, som en pallet af

landskabsmalerier, der tilbyder os forskellige måder at tale om, forstå
og handle i en ledelsesmæssig kontekst. Under læsningen af "Det
metaforiske lederskab" vil du opdage, at det komplekse kan siges
enkelt, og at det enkle også kan siges komplekst. De forskellige
udbredte og kulturelt  betingede grundmetaforer undersøges i

relation til  krop, videnskabsteori, ledelsespositioner og billeder af
organisationen. Budskabet om det metaforiske sprog bag ved
ledelsessproget er at kropsorienteringen, vores tankestrukturer,
erkendelsesteorier og historicitet hænger sammen. Har et bestemt

mønster for ledelsesteori først lagt sig til rette i en given
kulturperiode, vil andre betydninger udspringe fra denne prototype.



Har vi konstrueret en hammer vil vi lede efter søm. En metafor er på
samme tid et fængsel og en mulighed. Bogen er en

videnskabsteoretisk indføring i og en håndbog for, hvordan de
mangeartede metaforiske positioner omsættes i refleksioner og

handlinger i en organisatorisk kontekst. Det metaforiske lederskab er
en akademisk lærebog med jordforbindelse og omsættelighed i både i

den private og offentlige sektor og rummer både eksempler og
opgaver til diplom og masterniveau i ledelse. Den leder, der har

indsigt i billedsproget bag de kendte teorier om ledelse, vil stå godt
rustet i forandringsbølger, fusionsorkaner, mekaniske nedskæringer,

prikkerunder og andre farlige ting.
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