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Beskrivning
Författare: Cathrine Filstad.
Kunskap och kompetens är avgörande för organisationers utveckling, förändringsförmåga,
innovationskraft och konkurrensduglighet. För att på detta sätt bli en framgångsrik
organisation måste en stark lärandekultur skapas.
Organisationslärande visar poängen med att organisationer utvecklar bra arenor för lärande
och praxis på arbetsplatsen. Boken ger en översikt över centrala teorier inom
organisationslärande och kunskap i organisationer. Författaren lyfter fram att kunskap och
kompetens är förankrade i konkreta situationer, där aktörerna sägs vara kompetenta om de
löser arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Individuellt lärande måste därför ses i relation till
deltagande och praxis snarare än att individ och organisation behandlas var för sig.
Boken vänder sig till studenter inom beteendevetenskap medinriktning på lärande och
organisationsutveckling och passar därmed exempelvis på kurser i företagsekonomi,
pedagogik och på personalvetarprogram.

Annan Information
dejtingsajt flashback query dejting presentation flashback inlägg Kunskap och kompetens är
avgörande för organisationers utveckling,dejting presentation flashback skvaller
förändringsförmåga,kim kardashian spel date innovationskraft och
konkurrensduglighet.dejting presentation flashback query För att på detta sätt bli.
Diploma startades av personer med omfattande erfarenheter från utbildningsbranschen i syfte
att stärka HR:s roll i kompetensutvecklingsfrågor och hjälpa företag att få mer effekt i sin
ordinarie . Diploma Group hjälper företag och organisationer att utbilda sin personal via digital
kunskapsöverföring med film som verktyg.
Det är ett arbete som ställer höga krav på individens kompetens. Resultat från flera studier runt
om i världen visar att sjuksköterskor ofta anser att deras utbildning inte är tillräcklig för att
kunna hantera de problem som kan dyka upp i ett katastrofområde. Syfte: Studiens syfte var
att undersöka vilken kunskap och kompetens.
Våra konsulter. Uppdragen utförs av forskare och lärare vid ett Sveriges främsta lärosäten. När
du anlitar Spetsa får du tillgång till spetskompetens som annars är svår att nå. Nedan
presenteras några av våra konsulter. Våra konsulter har lång och gedigen kunskap och
erfarenhet inom sina respektive kompetensområden.
19 mar 2013 . Filstad C, 2012, Organisationslärande. Från kunskap till kompetens, Lund,
Studentlitte- ratur AB, ISBN 987-91-44-07394-1, 315 s. En översättning från orginalet, 2010,.
Organisationsjonslaering- fra kunskap til kompetense, Fagbokforlaget Vigmostad. & Björke
AS, Bergen. Finlands Fysioterapeuter.
18 jan 2015 . Kunskapsspridning och Erfarenhetsutbyte! Jag ska åka till BETT i år. . Jag
hoppas verkligen att ni som åker iväg på BETT tar ansvar för ert eget lärande OCH er
organisations lärande genom att skriva, filma, fota, tala, om det som sker och det lärandet ni
blir utsatt för. Jag tycker att det är rimligt att ni som.
18 maj 2014 . brister i sin kommunikation, de anställda har ofta bristande kunskap om
varandras arbete vilket resulterar i .. kompetens och är en förutsättning för att nödvändig
kunskap ska kunna skapas (Filstad, 2010). Vikten av .. för att erhålla en djupare förståelse av
kommunikationsteori, organisationslärande samt.
Organisationslärande Kunskap och kompetens är avgörande för organisationers utveckling,
förändringsförmåga, innovationskraft och Cathrine Filstad. 2012, Häftad. Köp direkt i din
butik – se lagerstatus och reservera. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Köp boken
Organisationslärande som individuellt kognitivt.
Organisationslärande och motivation. EmSec . Det människor lär sig gör dem till mer
kompetenta medarbetare. Även om detta hör till en av de viktigaste aspekterna av arbetslivet
och effektiva . Kursledare. Kursen leds av personer som har lång erfarenhet av och har forskat
kring lärande, kunskapsdelning och motivation.
22 aug 2017 . Den specialistkompetenta läkaren ska: • kunna ta ett ansvar för utvecklingen av
det multiprofessionella samarbetet. • kunna kritiskt granska den egna verksamheten. • uppvisa
kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration. • uppvisa kunskap om

hälso- och sjukvårdens.
Löpande dokumentation av elevens kunskapsutveckling i olika ämnen sker under fbk-tiden
(se IUP). Elevhälsoteamet . kompetens, ett ordförråd som räcker till i vardagssituationer samt i
kunskapsinhämtandet. . Axelsson,Gröning, Hagberg- Persson: Organisation, lärande och
elevarbete i skolor med språklig och kulturell.
Vi hjälper er med organisationslärande och att motivera medarbetarna. . När företaget
förändras behövs nya kunskaper och kompetenser. Vi hjälper er att se över vad ni redan har
för kunskaper och kompetenser inom organisationen, vad ni behöver utveckla, hur ni ska
hantera all kunskap så att den används på ett.
Organisation, lärande och utveckling. Instämmer inte alls. 1. Instämmer i huvudsak inte. 2.
Instämmer delvis. 3. Instämmer i huvudsak. 4. Instämmer helt. 5. 35. Arbetsfördelningen
mellan olika yrkeskategorier stämm stämmer överens med uppsatta mål. 36. Jag har tillräcklig
kunskap/kompetens för att hantera de situationer.
30 okt 2012 . avgränsas till att baseras på kunskap om och tillämpning av systematiskt
arbetsmiljö- arbete (SAM) i företag och ... en individs kunskap och kompetens dess
humankapital men om denna individ delar med sig av sin kunskap och .. Samband mellan
SAM och organisation, lärande och innovation. Mått för.
Denna modell utgör idag grunden av bedömningsmetoder av klinisk kompetens, och har .
utbildningsprogram. De delar upp analysen i fyra nivåer; reaktioner, lärande, beteenden och
resultat. U öra. Visa hur. Veta hur. Veta. Färdighet. Kunskap. P ro fessio n elltro värd ..
organisations lärande är två sidor av samma mynt.
Uppsatser om ORGANISATIONENS OCH INDIVIDENS KOMPETENS OCH
UTVECKLING. Sök bland över 30000 . Individ, organisation och utveckling: en teoretisk
referensram för empiriska studier av samverkan mellan individ och organisation för
utvecklandet av långsiktigt organisationslärande. Kandidat-uppsats, Lunds.
Pris: 378 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Organisationslärande : från
kunskap till kompetens av Cathrine Filstad på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.
26 maj 2016 . glädje samt organisation, lärande och ut- veckling. ETT
KOMPETENSCENTRUM. De tre grundstenarna i vår .. lastning, multipel kemisk exponering,
födoämnen. När kunskap om samband för ohälsa finns, skapas också förutsättningar för
förebyggande arbete. Arbetsplatsbesök förebygger arbets- relaterad.
Organisation, lärande och utveckling. Instämmer inte alls. 1. Instämmer i huvudsak inte. 2.
Instämmer delvis. 3 . Jag har tillräcklig kunskap/kompetens för att hantera de situationer jag
ställs inför. 38. Jag bedömer att min kompetens används på rätt sätt. 39. Jag anser att jag
stödjer andra genom att dela med mig av mina.
Enligt Nielsen (2001) leg. arbetsterapeut och medicine magister i vårdvetenskap, skall
yrkesmässig handledning ses som en viktig del av kompetens- och .. Organisationslärande
skiljer sig från en individuell läroprocess i den meningen att organisationslärandet endast
omfattar den kunskap som finns nedlagd i själva.
Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet. Filstad, Cathrine (2012),
Organisationslärande: från kunskap till kompetens. Lund: Studentlitteratur (313 s). Laursen,
Erik (2011), Organizational learning through development projects. International Journal of
Manpower 32(5/6)567-580. Lilja, Peter (2014).
därefter på en lärande organisation, lärande inom organisationen och specifikt lärande för
pedagoger. Avsnittet . Center för Skolutveckling, för att ni har delat med er av er kunskap och
för ert engagemang. Jag har lärt mig oerhört mycket .. Filstad, Cathrine. 2012.
Organisationslärande- från kunskap till kompetens. Lund:.
Veteranklubben AB bildades 2012 och är konsult och bemanningsföretag för ledare och

specialister som arbetat inom kommunal och privat verksamhet i många år, eller valt att gå ur
kommunal verksamhet i förtid, för att arbeta som konsult hos oss. Vi som arbetar med
Veteranklubben har en lång erfarenhet och mycket stor.
8 dec 2011 . Organisation, lärande och nya medier; Verktyg för en lärande organisation; Från
ett måste till egna drivkrafter; 10 tips för bättre internkommunikation; Internkommunikation
på Facebook; Delad . Labels: blogg, digital kompetens, e-publicering, informationssökning,
sociala medier, wiki, öppna lärresurser.
Titta och Ladda ner Organisationslärande från kunskap till kompetens PDF EPUB e-Bok
Online Gratis. Download Cathrine Filstad Ebook PDF Free. Individ utan innehåll
researchgate.net Request (PDF) | Individ utan innehål. | Individen äger sin kropp. Detta är ett
ofta åberopat liberalt påstående som låter förförande enkelt.
Organisationslärande : från kunskap till kompetens. Cathrine Filstad. Häftad. Studentlitteratur
AB, 2012-05. ISBN: 9789144073941. ISBN-10: 9144073941. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Organisationslärande visar poängen med att organisationer utvecklar bra arenor för lärande
och praxis på arbetsplatsen. Boken ger en översikt över centrala teorier inom
organisationslärande och kunskap i organisationer. Författaren lyfter fram att kunskap och
kompetens är förankrade i konkreta situationer, där aktörerna.
Organisationslärande. från kunskap till kompetens. av Cathrine Filstad (Bok) 2012, Svenska,
För vuxna. Ämne: Organisationsutveckling, Lärande organisationer,. Fler ämnen.
Företagsekonomi · Företagsorganisation · Organisationsteori · Personaladministration ·
Personalutveckling · Inlärning · Pedagogik · Pedagogisk.
Kunskap och kompetens är avgörande för organisationers utveckling, förändringsförmåga,
innovationskraft och konkurrensduglighet. För att på detta sätt bli en Organisationslärande
som individuellt kognitivt lärande. 29. Lärande som KAPITEL 5 Kunskap och kompetens i
organisationer. 106 . Cathrine Filstad. Pris: 378 kr.
30 jan 2008 . Organisationer behöver ”lära sig att lära”. Senge tillförde ett systemtänkande till
tidigare teoribildningar och gjorde organisationslärande tillgängligt för en bredare publik. Han
argumente- rade för att följande fem komponenter (discipliner) som kännetecknar en lärande
organisation: 1. Systemtänkande.
14 nov 2012 . kompetens och kompetensutveckling. • Pröva på en enkel och .
Rättfärdiggörande. - etiskt, politiskt. PRAKTISK. YRKESTEORI. Svarar på frågan VARFÖR?
HANDLING. Värderingar. Erfarenhet. Teoretisk kunskap. Förmedlad erfarenhet. P. R. A .
Organisationslärande är INTE summan av medarbetarnas.
visa förmåga att identifiera och beskriva sitt lärande och sitt behov av ytterligare kunskap för
att utveckla sin professionella kompetens inom kursens . arbetsmarknadens funktionssätt,
arbete och arbetslivs¬utveckling, arbete och teknik, arbete och organisation, lärande och
kompetens¬utveckling samt begreppet yrke.
Organisationslärande från kunskap till kompetens, Filstad, Cathrine, 2012, , Talbok med text.
Den lärande människan utveckling, lärande, socialisation, Johansson, Thomas, 2012, , Talbok
med text. Didaktisk design i digital miljö nya möjligheter för lärande, 2012, , Talbok med text.
Learning study undervisning gör skillnad.
26 sep 2013 . Utbildning, kunskap, kompetens, ansvar, prestation och erfarenhet ska ge högre
lön. Lika lön ska . Individ- och organisationslärande sker genom att alla ges möjlighet att
aktivt delta i affärs- och verksamhetsplaneringsprocesserna, arbetsplatsträffar,
samverkansgrupper, projektgrupper och införandet av.
19 jan 2017 . Organisationslärande: Från kunskap till kompetens. Lund: Studentlitteratur.
Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer: Teori och praktik. 2:a
upplagan. Lund: Studentlitteratur. Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i

teori och praktik: En introduktion i didaktik. 5:e upplagan.
14 aug 2012 . Utbildningen ska sedan syfta till att ge deltagarna breddad, fördjupad och
tillspetsad säljkunskap som tar utgångspunkt från ... inneboende kunskap och kompetens tas
som utgångspunkt och utvecklas i syfte att kunna arbeta som säljare med olika ..
Organisationslärandet omfattar den kunskap som finns.
En väg till ny kunskap kan vara att ta del av framgångsrika exempel och erfarenheter.
Eftersom varje skola och varje elev är unik kan dessa .. erfarenhet av särskolan och min
specialpedagogiska kompetens. Jag utförde arbetet som en del av min .. Organisation, lärande
och elevsamarbete i skolor med språklig och.
29 jun 2015 . Prognosen för de kommande 20 åren pekar på ett ökat antal fall av lungcancer i
hela södra sjukvårdsregionen. Lungcancer ger inte sällan symtom först sent i
sjukdomsförloppet och majoriteten av patienterna har spridd sjukdom vid diagnos. För att
kunna upptäcka lungcancer i ett tidigare skede utvärderas.
Title, Organisationslärande: från kunskap till kompetens. Author, Cathrine Filstad. Publisher,
Studentlitteratur, 2012. ISBN, 9144073941, 9789144073941. Length, 315 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying. Ladda ner Organisationslärande
_ från kunskap till kompetens - Cathrine Filstad.pdf. Ladda ner Organisationslärande _ från
kunskap till kompetens - Cathrine Filstad.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.
Displaying Ladda ner.
Organisationslärande visar poängen med att organisationer utvecklar bra arenor för lärande
och praxis på arbetsplatsen. Boken ger en översikt över centrala teorier inom
organisationslärande och kunskap i organisationer. Författaren lyfter fram att kunskap och
kompetens är förankrade i konkreta situationer, där aktörerna.
Affärsjuridik och avtal, Business English, Examensarbete, Företagsekonomi, Inköpsekonomi,
Inköpsfunktionens roll och utveckling, IT-stöd för inköpare/upphandlare, Kommunikation
och förhandlingsteknik, Lagen om offentlig upphandling, Ledarskap och organisation,
Lärande i arbete (LIA) 1– en inköpares yrkesroll och.
och undervisning eller för att få bättre kunskap . och chefer som är kompetenta att se och
tillvarata dessa resurser och å andra sidan en organisation som genom samarbete och
samverkan mellan per- sonal och föräldrar möjliggör en effektiv använd- ning och utveckling
av barnens resurser. Organisation, lärande och elev-.
8 Lärande genom nätverk 53»Communities of practice«53 Kunskapsnätverk 56 Några tankar
kring lärande och perspektiv på organisationslärande 57 Summering .. Därmed ställs det också
större krav på utbildning och att medarbetarna inte bara upprätthåller utan också kontinuerligt
utvecklar sin kompetens i det dagliga.
vetenhet och kunskap inom fälten lärande, undervisning och handledning nära kopplat .
Delkurs 2: Organisationslärande och skolkulturer,. 15 hp. (Organizational learning and
traditions 15 ECTS). Delkursens syftar till att ge ett vidgat perspektiv på lärande, kopplat till
moderna organisationer och deras kompetens- behov.
Dessutom ska varje projekt främja kunskap och kompetens genom olika lärprocesser och
kombinerade lärandeformer. .. från Blekinge kompetenscentrum, Europeiska Socialfonden
och Coompani- on. Styrgruppen för projekt Klara Livet ansvarar för att .. En organisations
lärande börjar således på individnivå när enskilda.
7 jun 2016 . 6 Perspektiv på organisationer och organisationslärande 67 Inledning 67 Vad är en
organisation? 67 Historiska linjer i organisationsteori 68 Olika perspektiv på organisationer 69
Kunskapsskapande 72 Kunskapsutveckling 74 Expansivt lärande 77 Sammanfattning 79 7
Olika perspektiv på ledarskap 81.

Om organisationen vill behålla sin marknadsposition måste kompetens tas till vara, men
samtidigt utvecklas i takt med marknadens behov. Önskas hög kompetens måste . Hur företag
hanterar och överför kunskap inom organisationer hävdar flertalet forskare är en av de mest
vitala aspekterna för företags konkurrenskraft.
31 jan 2013 . organisation, lärande och katalysatorer. Vision. Förskolor och skolor .. plats i
skolorganisationer. Förvaltningars, rektorers och lärares kunskap om yrkesgruppens breda
kompetens och . STEPS har medvetet arbetat med att sprida kunskap och erfarenheter från
projektet till politiker och makthavare i.
31 jan 2012 . http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf ). Totalt: 976 sidor.
Delkurs 2 Pedagogiska praktiker, ledning, uppföljning och utveckling (Educational practices,
management, follow-up, and development, 7,5 hp. Filstad, Cathrine (2012).
Organisationslärande: Från kunskap till kompetens.
Lyssna Genom att ha användaren i fokus, djup kunskap om funktionsvariation och
ingenjörsskap hjälper vi verksamheter att kontinuerligt bygga värde samt gå från idé till
produkt/tjänst tillgänglig för många genom bland annat digitala lösningar. Om oss: Unik och
mångårig kompetens inom funktionsvariation, tillgänglighet.
Fruktan för det okända (man vet vad man har, inte vad man får). 2. Brytning av psykologiskt
kontrakt (skrivna och oskrivna förväntningar bryts). 3. Förlust av identitet (en del av
identiteten går förlorad). 4. Den symboliska ordningen ändras (symboler kan vara
kontorsplats, sätt att tala, händelser). 5. Maktrelationer förändras.
Kunskapsbolaget. Regeringsgatan 93. 111 39 Stockholm. Telefon: 08-545 160 20. E-post:
info@kunskapsbolaget.se. Webb: www.kunskapsbolaget.se . en lärande organisation (lärande
i arbetet). Ett annat exempel är att . kompetent personal med gedigen kunskap och lång
erfarenhet av projektuppföljning beprövade.
är du intresserad av att fördjupa din kompetens om utbildning och . organisationslärande,
mångfald, ledarskap, entreprenörskap, arbets- och uttrycksfor- mer, ämnesdidaktik, samt teori
och metod inom forskning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp. lar lärande
och kunskapsbildning. Utbildnings-.
liksom de i gruppen ingående specialistkompetensema, uppfattningama och värderingarna
kräver ett speciﬁkt arbete som bl.a. . lärandeorienterade organisationen, organisatoriskt lärande
eller organisationslärande. Jag kommer i . I takt med ökade yttre krav betonas alltmer kunskap
och kompetens som organisationens.
8 dec 2011 . Hur skapar vi en delningskultur på arbetsplatsen så att man slipper stuprör mellan
avdelningar? Hur kan vi använda sociala medier för att verkligen skapa en lärande
organisation? Dessa frågor ligger till grunden för en ny bok, Delad kunskap är dubbel
kunskap, som har tagits fram av projektet Media.
i tillämpningsuppgifter visa hur kunskap om vuxnas lärande påverkar planering och
genomförande av kompetensutvecklingsprojekt - identifiera faktorer inom och utom
organisationen som kan påverka ledning och planering av kompetensutveckling - leda och
planera projekt med fokus på kompetensutveckling och.
Kompetens = en människas potentiella handlingsförmåga i relation till en specifik
arbetsuppgift, situation eller kontext(det man kan). Utveckling = positivt . Det är ett slags
medel för hur ledningen ska kunna styra individerna och dess kunskap mot organisationens
mål. Assimilation . Organisationslärande. De lärprocesser.
och därigenom utvecklar kompetens, kunskap och förståelse. En av anledningarna till att
sambandet mellan individuellt och organisationslärande inte är helt klarlagt är att analyser ofta
börjar genom att motsätta individuellt lärande och organisatoriskt lärande för att därefter
försöka att förena dem, dessutom verkar den.

15 feb 2017 . I boken visar de på vikten av att förskolan, i arbetet med barnen, tar till vara på
den kunskap om omvärlden och naturvetenskapliga fenomen som . kompetens behöver därför
omfatta både naturvetenskaplig allmänbildning och en kompetens att planera och genomföra
undersökningar tillsammans med.
11 apr 2016 . Den studerande får möjlighet att utveckla didaktisk och läroplansteoretisk
kunskap genom att studera .. Kursen är en UVK-kurs, OSBIII, dvs det är den tredje kursen
inom Organisation, lärande och utveckling, . Kursen syftar till att utveckla kunskap och
kompetens om bedömning, betyg och systematiskt.
Hylla. Qb. Personnamn. Filstad, Cathrine. Uniform titel. Organisasjonslæring. Svenska. Titel
och upphov. Organisationslärande : från kunskap till kompetens / Cathrine Filstad ;
översättning: Joachim Retzlaff ; [faktagranskning: Henrik Kock]. Utgivning. Lund :
Studentlitteratur, 2012 (Spanien). Upplaga. 1. uppl.
bättre kunskapsunderlag inom frågor gällande förutsättningar nyanlända elever i den svenska
skolan, såväl på lokal .. lärare har kunskap och kompetens om nyanlända elevers lärande och
om vikten av att organisera för helheten .. Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor
med språklig och kulturell mångfald.
18 sep 2015 . Boken har rubriken: "Organisationslärande - från kunskap till kompetens"
(2012). Texten fokuserar organisationslärandet och anser sig visa hur kunskap kan bli
kompetens i en organisatorisk kontext. Det är en bok om lärande arbetsplatser, praktikbaserat
lärande; lärande organisationer likaväl som lärande.
16 aug 2017 . Utifrån vissa perspektiv finns det givetvis fördelar med en sådan organisation.
Lärande och kunskapsutveckling underlättas ofta inom specialistprofessionen. Människor
organiseras på ett enkelt sätt tillsammans med andra människor med liknande bakgrund.
Administrativa fördelar kan uppnås. Chefer som.
Kunskap och kompetens är avgörande för organisationers utveckling, förändringsförmåga,
innovationskraft och konkurrensduglighet. För att på detta sätt bli en framgångsrik
organisation måste en stark lärandekultur skapas. Organisationslärande visar poängen med att
organisationer utvecklar bra arenor för lärande och.
Din sökning gav ingen träff. Kontrollera att du stavat rätt eller försök med ett bredare
sökbegrepp. Kontrollera också om du valt rätt huvudkategori (Böcker, Skivor etc). Om du
söker bland en enskild säljares annonser kan du nollställa sökmotorn med krysset vid sökknappen ovan och sedan söka bland Bokbörsens alla.
analyserat för att finna tendenser på hur organisationer lär sig, hinder mot
organisationslärande, .. process varigenom en organisation förbättrar sitt handlande genom
bättre kunskap och förståelse. (Fiol, Lyles 1985:803). .. organisationslärande och
organisationsminnet så att den kompetens som finns inte går förlorad.
KUB var ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i Dalarna . kompetenser. Projektet
ville säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas be- hov
och att biblioteken utvecklas som lärande organisa- tioner. Genom .. Cathrine (2012).
Organisationslärande: från kunskap till kompetens.
möjligheterna att använda och utveckla sin kunskap i metoden i relation till rådande
arbetssituation. I intervjuer och enkäter . enskilda handläggares kompetens och utveckla den
sammantagna kompe- tens som finns om MI i verksamheten är det .. Filstad, C. (2012).
Organisationslärande. Från kunskap till kompetens.
Jämför priser på Organisationslärande: från kunskap till kompetens (Häftad, 2012), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Organisationslärande: från kunskap till kompetens (Häftad, 2012).
förändrade förhållanden och ny kunskap måste individen hålla sin yrkeskompetens

uppdaterad under hela arbetslivet. . redogör jag kort för de centrala begreppen lärande,
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