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At tale med omtanke Poula Helth Hent PDF Det personlige lederskab er blevet en nødvendig del af ledelse.
Lederen må nemlig investere sin person, hvis ledelsesopgaven skal lykkes under de ofte uforudsigelige og
foranderlige vilkår, som hersker i langt de fleste organisationer i dag. Der findes ingen færdige opskrifter på,
hvordan ledelse lykkes. Den enkelte leder skal kunne anvende ledelseskompetencer og en identitet, som
passer til de konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Lederen skal kunne handle som selvstændig person,
samtidig med at han håndterer ledelsesopgaven som en opgave, der hører organisationen til. Lederskab

praktiseres derfor både individuelt og i fællesskab.

Denne bog giver som den eneste på dansk en samlet tilgang til det personlige lederskab. Med baggrund i
ledelsesforskning og med praksisnære eksempler viser bogen, hvordan lederen skaber god ledelse ved at
iagttage, reflektere og handle i praksis. Gennem femten kapitler får lederen forskningsbaseret viden om
teorier og metoder inden for lederskabets udvikling, relationers betydning, værdier, begivenheder og
narrativer, forandringslederskab, ledelse af selvledelse, eksistentialisme, autoritet, gruppepsykologi,

coaching, filosofi, protreptik, kompetenceudvikling, anden ordens iagttagelse, refleksivitet, transformativt
lederskab, HRM-strategier og læring.

Lederskabelse – det personlige lederskab er en teoretisk nyskabende og konkret anvendelig bog, man ikke
kommer uden om, hvis man ønsker en samlet tilgang til moderne ledelse. Bogen er egnet til

undervisningsbrug på lederuddannelser, bl.a. diplom- og master-uddannelser, HRM-uddannelser samt
virksomhedsinterne udviklingsforløb for ledere. Kort sagt overalt hvor der er interesse for udvikling af det

personlige lederskab.
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