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Den kritiske leder Karsten Mellon Hent PDF 'Glæd dig til bogen [...] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og

bør gøres anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være essensen af en nyfortolkning af
kritikbegrebet, som denne bog inspirerer til at udvikle.' - Professor Lene Tanggaard Det er sund fornuft at
forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der kan være brug for at gå nye veje, og det kan være
nødvendigt at se egne og andres antagelser og handlinger efter i sømmene. At forholde sig refleksivt og
kritisk - at kunne gå distancen i moderne ledelse - det er essensen ved den kritiske leder. Hensigten med
denne antologis 11 artikler er at tilbyde ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige

virksomheder indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder. De internationale og danske bidrag tilbyder
en bred vifte af forståelser af det at være en kritisk leder. Artiklerne forholder sig kritisk til de klassiske

ledelsesidealer og opfordrer i stedet til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk an, end der
måske har været tradition for. Målgruppen er ledere og derudover studerende på forskellige

ledelsesuddannelser herunder diplom- og masteruddannelser i ledelse. Bogen er redigeret af Karsten Mellon,
lektor ved University College Sjælland, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet og ekstern lektor ved

Syddansk Universitet. Desuden har han en cand.mag. i pædagogik, en master i organisationspsykologi og en
diplom i ledelse.

 

'Glæd dig til bogen [...] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og bør
gøres anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være
essensen af en nyfortolkning af kritikbegrebet, som denne bog
inspirerer til at udvikle.' - Professor Lene Tanggaard Det er sund
fornuft at forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der
kan være brug for at gå nye veje, og det kan være nødvendigt at se

egne og andres antagelser og handlinger efter i sømmene. At
forholde sig refleksivt og kritisk - at kunne gå distancen i moderne
ledelse - det er essensen ved den kritiske leder. Hensigten med denne
antologis 11 artikler er at tilbyde ledere og andre interesserede i såvel
private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man kan

være en kritisk leder. De internationale og danske bidrag tilbyder en



bred vifte af forståelser af det at være en kritisk leder. Artiklerne
forholder sig kritisk til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer i
stedet til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk
an, end der måske har været tradition for. Målgruppen er ledere og
derudover studerende på forskellige ledelsesuddannelser herunder
diplom- og masteruddannelser i ledelse. Bogen er redigeret af
Karsten Mellon, lektor ved University College Sjælland, ph.d.-

stipendiat ved Roskilde Universitet og ekstern lektor ved Syddansk
Universitet. Desuden har han en cand.mag. i pædagogik, en master i

organisationspsykologi og en diplom i ledelse.
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