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Individuel ledercoaching Karin Kell Nielsen Hent PDF Forståelse og udvikling af relationelle kompetencer er

af afgørende betydning for al ledelse i og af organisationer. Denne bog giver en grundig beskrivelse af
arbejdet med de relationelle kompetencer i form af individuel ledercoaching – også kaldet executive
coaching. Forfatteren fokuserer indgående på sammenhængen mellem effektiv ledelse og lederes

refleksionsevne, emotionel intelligens og relationelle kompetencer, og hun beskriver i detaljer, hvordan disse
kompetencer kan udvikles i praksis ved hjælp af coaching. Endelig giver bogen metodiske og praktiske
anvisninger til selve coachingprocessen, suppleret med casemateriale. Ved hjælp af psykodynamisk

systemteori og tilknytningsteori bliver det tydeligt, hvorfor det er vigtigt for ledere at forstå det system, de er
en del af. Det beskrives indgående, hvordan vi fra barndommen grundlægger vores evne til at indgå i

relationer, og hvordan vi siden hen kan arbejde med at udvikle vores evner til at forstå og håndtere relationer
– interpersonelt, i grupper og organisationer. Individuel ledercoaching henvender sig til ledere, konsulenter,
studerende og andre, der interesserer sig for dette felt, og som ønsker at få en uddybende viden om relationer,

lederudvikling og coaching på et solidt teoretisk og metodisk fundament.

 

Forståelse og udvikling af relationelle kompetencer er af afgørende
betydning for al ledelse i og af organisationer. Denne bog giver en
grundig beskrivelse af arbejdet med de relationelle kompetencer i
form af individuel ledercoaching – også kaldet executive coaching.
Forfatteren fokuserer indgående på sammenhængen mellem effektiv

ledelse og lederes refleksionsevne, emotionel intelligens og
relationelle kompetencer, og hun beskriver i detaljer, hvordan disse
kompetencer kan udvikles i praksis ved hjælp af coaching. Endelig

giver bogen metodiske og praktiske anvisninger til selve
coachingprocessen, suppleret med casemateriale. Ved hjælp af

psykodynamisk systemteori og tilknytningsteori bliver det tydeligt,
hvorfor det er vigtigt for ledere at forstå det system, de er en del af.
Det beskrives indgående, hvordan vi fra barndommen grundlægger



vores evne til at indgå i relationer, og hvordan vi siden hen kan
arbejde med at udvikle vores evner til at forstå og håndtere relationer

– interpersonelt, i grupper og organisationer. Individuel
ledercoaching henvender sig til ledere, konsulenter, studerende og
andre, der interesserer sig for dette felt, og som ønsker at få en
uddybende viden om relationer, lederudvikling og coaching på et

solidt teoretisk og metodisk fundament.
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