
Bevægelige verdener
Hent bøger PDF

Finn Thorbjørn Hansen

Bevægelige verdener Finn Thorbjørn Hansen Hent PDF John Shotter, verdenskendt sprog- og
kommunikationstænker, har i en menneskealder været på udkig efter måder at undersøge vores sociale,

sproglige og kropslige sammenvævethed med hinanden og den verden, vi lever i. Og vel at mærke inde fra
denne aktivitetsstrøm, da det ifølge Shotter er illusorisk at tro, at vi kan stille os udenfor og blotlægge en
skjult orden i et færdigdannet kosmos. Vi må lære at tænke, samtale, praktisere og forske med og i de

bevægelige og komplekse verdener, vi bebor. For at kunne dvæle i hverdagens forvirrende sansninger og
derindefra respondere og handle klogt – sammen – fordres en ny sensibilitet for de konkrete levede erfaringer.
Bevægelige verdener er både Shotters introduktion til sin tænkning og et orienteringsværktøj i form af en

praktisk anvendelig opslagsbog over 43 prospektive deskriptive begreber, som vi kan bruge i vores
undersøgelser og samtaler, mens vi står midt i dem. Ordbogen efterfølges af fire artikler, der tænker med og

praktiserer inde fra det shotterske univers.
Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i deltagende forskning og praksis, fra psykologi, sociologi,

antropologi, kommunikation til terapi, ledelse og konsultation.
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