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Organisation Hent PDF Forlaget skriver: Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en
lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer,

eksempler og cases. Introduktionen giver også bud på pædagogiske og didaktiske vinkler på faget tilpasset
EUX-målgruppen. På opgavesiden indgår mere åbne opgaver med diskussionselementer og større cases, hvor

eleverne kan arbejde kollaborativt, praksisbaseret og helhedsorienteret.
På mikroniveau behandler udgivelsen begreber som individ, team og ledelse med særlig fokus på

psykologiske drivkræfter samt kompetence og kompetenceudvikling. På makroniveau giver den en grundig
indføring i design af organisationer med hensyn til struktur, processer og kultur.

Organisation kan anvendes som teoretisk baggrund på gymnasialt niveau og dækker kravene på niveau C i
bekendtgørelsen om grundfag i erhvervsuddannelserne. Denne bog er også anvendelig ved kurser og

uddannelser inden for arbejdspsykologi, ledelse, personlig eller organisatorisk udvikling. Den kan derudover
også med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til og overblik over organisationsfaget i et nutidigt

perspektiv.
I denne 2. udgave er der tilføjet et afsnit 6.2: Ledelsesniveauer og afsnit 7.2.7: Den strategiske proces
svarende til iBogsudgaven, hvilket indebærer enkelte afvigelser og forrykninger sammenlignet med 1.

udgave.
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