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Anerkendelse er i dag et centralt begreb på en række forskellige områder, og særligt inden for ledelsesfeltet
vinder anerkendende ledelse frem som den foretrukne ledelsesmetode. Samtidig står det klart, at begrebet
anerkendelse benyttes i flæng om mange forskellige former for holdninger og adfærd, hvilket betyder, at
begrebet fremstår udefineret og diffust. Forfatteren undersøger begrebet anerkendelse i krydsfeltet mellem
psykologi, sociologi og ledelse. Forskellige teoretiske retninger bringes i spil. Udgangspunktet er en
grundlæggende antagelse om, at anerkendelse nødvendigvis må forstås både som en relationel praksis og som
en indre psykologisk tilstand. Dertil kommer en række moralske betragtninger om anerkendelse som en
almenmenneskelig ret og pligt. Det postmodernes opbrud med tidligere tiders autoriteter, gennemslaget af
informationsteknologi og ikke mindst overskridende nye måder at indgå i menneskelige relationer på, sætter
anerkendelse centralt for individets selvforståelse og for den måde ledere og medarbejdere kan interagere på.
Bogen henvender sig til ledere, konsulenter og studerende inden for ledelse og organsiationspsykologi.
dk E-mail: post@denoffentlige. 6. Vores vigtigste opgave i SUPPLEMENT er at skabe brugbar læring
gennem kurser og foredrag, der kan omsættes til værdifulde kompetencer allerede i morgen.
Købsanbefalinger - hvalpeliste (Gældende fra 1.

Axel Honneth er tysk filosof født i 1949. Citaterne her er fra bogen Behovet for anerkendelse. En
lettilgængelig brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt
samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Købsanbefalinger - hvalpeliste
(Gældende fra 1. I bogen Behovet for anerkendelse, som er udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2003, samles en
række af Honneths centrale tekster i relation til hans teori om anerkendelse. For mange er det svært at sige
nej. Telefon: +45 31485030 Website: denoffentlige. Hos Logistikkompagniet leverer vi professionelle og
fleksible bemandingsløsninger inden for lager og logistik til offentlige og private virksomheder. Citaterne her
er fra bogen Behovet for anerkendelse. Vores arbejde med Strandingsmuseet St. AXEL HONNETH –
BEHOVET FOR OG KAMPEN OM ANERKENDELSE. Købsanbefalinger - hvalpeliste (Gældende fra 1.
og bliver bedre til at få sagt det, du mener. januar 2016) Schæferhundeklubben for Danmark anbefaler at man
erhverver sig hvalpe efter de forældredyr som har gennemgået Schæferhundeklubbens, eller Verein für
Deutsche Schäferhunde avlsprogram, og derved sikrer racen, både fysisk som psykisk. En lettilgængelig
brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles
resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab.

