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Medfortæller Ask Agger Hent PDF IMedfortæller inviterer Ask Agger os med jagten efter mening. Fra
civilisationshistoriens store, totalitære fortællinger til vore dages brydningstid, hvor vi må navigere i en
overflod af små fortællinger. Ask tegner konturerne af et fundamentalt skifte i vores samtid, hvor nye
generationer selv tager ejerskab over de meningsbærende fortællinger. Mennesker vil sætte individuelle
fingeraftryk på verden og involveres som aktive medfortællere i livet. Dyk ned i et opgør med klassisk

markedsføring, topstyret politik og kontrollerende ledelsesformer. Med inspiration fra den nyeste
hjerneforskning, klassisk dramaturgi og preussisk krigskunst tilbyder bogen en ny og tankevækkende
værktøjskasse til alle, der interesserer sig for vores samtids DNA, ledelse, politik, involvering og

kommunikation.

Mennesker bruger fortællinger og historier til at skabe mening i det, der omgiver dem. Der er ikke noget, der
får os op af stolen af harme, eller til at blive siddende i fordybet eftertænksomhed, som gode fortællinger. Vi

røres og forstår instinktivt fortællinger.

Virksomheder bruger også historier og fortællinger til at formidle nødvendige og komplicerede budskaber.
Reklamer og kampagner er et godt eksempel på det. Virksomheder bruger også fortællinger til at give de

ansatte bestemte følelser og øge deres tilhørsfold til organisationen.

Forfatteren bruger de grundlæggende regler for fortællinger til at beskrive de meta-fortællinger, vi tillægger
særlige betydninger. Og ved at forstå disse grundlæggende regler kan topledere, politikere eller

meningsdannere skabe nye og ændre de eksisterende dagsordner. Forfatteren giver nuancerede eksempler og
indblik i en verden, hvor det er muligt at manipulere med vores forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert, op

og ned.
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give de ansatte bestemte følelser og øge deres tilhørsfold til
organisationen.

Forfatteren bruger de grundlæggende regler for fortællinger til at
beskrive de meta-fortællinger, vi tillægger særlige betydninger. Og
ved at forstå disse grundlæggende regler kan topledere, politikere

eller meningsdannere skabe nye og ændre de eksisterende
dagsordner. Forfatteren giver nuancerede eksempler og indblik i en
verden, hvor det er muligt at manipulere med vores forståelse af,

hvad der er rigtigt og forkert, op og ned.
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