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Anerkendende procesøvelser Pia Halkier Bjerring Hent PDF Bogen indeholder opskrifter på, hvordan man
designer en anerkendende proces. Udgives med spiralryg, så den kan bruges som arbejdsredskab helt inde i

undervisningslokalet.

40 øvelser i dialogiske processer til brug i undervisning, udviklings- og forandringsprocesser med såvel
kursister som team og større grupper bliver gennemgået i bogen. Beskrivelserne giver trin-for-trin opskrifter

på formål, effekt, konkret forløb, varianter – lige til at gå til.

Øvelserne er inddelt i tre kategorier: Åbne-, Ordne- og Lukkeøvelser, der henviser til forskellige faser i en
udviklingsproces. De indeholder således alt fra forventningsafstemning, idégenerering, videndeling til

forhandling og evaluering. Alle øvelserne er afprøvede og tager udgangspunkt i deltagernes
hverdagserfaringer for på den måde at skabe forankring og længerevarende effekt.

Bogen indeholder desuden en introduktion til den systemisk anerkendende tilgang, casebidrag og forklaringer
af centrale begreber. Anerkendende procesøvelser er primært skrevet til ledere og konsulenter, der ønsker

inspiration til udformning af forløb inden for det organisationskonsultative felt. Undervisere og studerende på
psykologi-, organisations- og kommunikationsuddannelser, kan ligeledes få glæde af bogen.

Forord af Jacob Storch, direktør for Attractor.
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