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Den modige leder Hent PDF Forlaget skriver: Hvad vil det sige at være en modig leder? Hvem kan siges at
handle modigt i forvaltningen af sine ledelsesopgaver? Hvem har mod i organisationen, og handler det om

evnen til turde sige fra eller måske til?

Der er ingen tvivl om, at begrebet mod er et fascinerende begreb. Denne antologi søger at komme ideen om
mod i ledelse nærmere. Det gøres igennem artikler om, hvad mod er for en størrelse, og hvordan den kan

forstås i forhold til ledelse. Ligeledes indeholder antologien artikler, der undersøger mod i bestemte store eller
små kontekster så som mod i ledelse hos topledere i den offentlige forvaltning eller hos skolelederen. Mod i
ledelse kan både give konkrete bud på, hvordan mod kan udøves i det komplekse ledelsesfelt, men det kan

også give anledning til mere abstrakte overvejelser over, hvordan ledelse, medarbejdere, skole og
samskabelse kan finde sted på helt nye måder.

Bogen henvender sig til ledere i den offentlige og den private sektor, ledere på enten diplomuddannelsen i
ledelse, den offentlige lederuddannelse eller på masteruddannelse. Desuden vil bogen kunne anvendes på

mellemlange eller lange videregående uddannelser, der beskæftiger sig med ledelse.

Bogens bidragydere er Stephen Brookfield, Claus Elmholdt, Kasper Elmholdt, Steen Nepper Larsen, Leon
Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Klaus Majgaard, Karsten Mellon (red.), Dorthe Pedersen, Poul Poder,

Viviane Robinson, Lars Robl, Lene Tanggaard, Steen Visholm, Søren Voxted og Douglas Walton.

Bogen er redigeret af Karsten Mellon, ph.d. og lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Derudover
cand.mag. i pædagogik og master i organisationspsykologi.
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