
Håndbog i konfliktløsning
Hent bøger PDF

Jørn Boye Nielsen

Håndbog i konfliktløsning Jørn Boye Nielsen Hent PDF En introduktion til løsning af interpersonelle
konflikter. Bogen sætter fokus på vigtigheden af at håndtere konflikter med et sæt af holdninger, indsigter,

værdier og principper.

Konfliktløsning er en nødvendig kompetence på det grænseløse arbejdsmarked, fordi mange af vores
traditionelle autoriteter og hierarkiske måder at lede og sameksistere på – det være sig i virksomheder,

institutioner og familier – står for fald.

På godt og ondt er det blevet sværere at komme godt igennem konflikter. Det moderne arbejdslivs krav om
ansvar for eget arbejde og egen læring øger risikoen for konflikter. Og det er vel at mærke konflikter, der ikke

længere løses ovenfra, men som de enkelte parter selv skal håndtere.

Konflikter og uenigheder hører således med til dagligdagen og til det at eksistere blandt andre. De færreste
har dog gode minder om, hvordan en konflikt blev løst. Det kan denne bog ændre på.

Efter at have undervist i konfliktløsning i 20 år har Jørn Boye Nielsen nu samlet sin viden og sine erfaringer.
Han viser, at det er muligt at ændre den negative og traditionelle holdning til konflikter, og vende dem til

frugtbar udvikling.

Bogen er en god introduktion til konfliktløsning for alle, der møder konflikter i hverdagen. Og hvem gør ikke
det? Bogen handler også om, hvordan man forbedrer sine relationer til andre mennesker, samt hvad man gør i

samfundsmæssige konflikter, når konfliktløsningens metoder ikke længere rækker.
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