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FREMTIDENS RØDDER I FORTIDENS JORD 
Velegnet til lederkonferencer på alle niveauer! 

Dette foredrag er en rejse ind i fremtidens ledelsesformer med udgangspunkt i 
eksempler fra billedbaseret organisationsudvikling, som Niels Jægerum har 
gennemført sammen med en gruppe af offentlige og private ledere. Den antagelse, 
som ligger under dette forskningsbaserede foredrag er, at ”al vores tænkning er 
billedbaseret og metaforisk”.  
Vi har ikke adgang til virkeligheden, som den er i sig selv, men som vi har lært at 
”se” den i vores kultur. Det kan derfor være dybt problematisk at tænke ”frit” om 
fremtiden, når vi kan påvise, at fremtidens rødder er plantet i fortidens jord. Vort 
sprog og vores tankestrukturer er omgivet af de erfaringer, vi og andre har gjort, og 
skal vi mod nye horisonter, må vi arbejde hårdt på at nedbryde de gamle vaner og 
arbejde med udvikling af fagprofessionel troværdig ledelse. Hvis vi ikke passer på, 
ender vi som en kogt frø i en dampende gryde af gamle mønstre. Vi kan udvikle os 
ved at strategisere metaforisk og opdage sprækkerne til fremtidens muligheder, når 
den gamle ham smides og nyt skind vokser frem. 
Foredraget vil vise, hvordan ledere styrer gennem organisationsbilleder, og 
hvordan man metodisk kan få fremtiden til at åbne sig i ledelsen i det 21.årh. 
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• Foredragets overskrifter: 
• Udbredte myter og splittingmetaforik 
• Vores tænkning er billedbaseret 
• Minder fra i går og drømme om i morgen 
• Forandringsspændet mellem fortid og fremtid 
• Metaforen som fængsel og som mulighed 
• At strategisere og handle i nuets kontekst 
• At lære at være sammen i vores forskellighed 
• Den kogte frø og vore blinde pletter 
• Den fagprofessionelle ledelse og udfordringer heri  
• At finde tråden og tale vores fag ”op” 
• At skabe troværdige billeder af det sted vi gerne vil 

hen sammen 
• Hvordan fastholder vi en god proces og sprænger de 

gamle metaforer? 
• En vandring mod nye ledelsesbilleder 


