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Denne boken gir faglig og praktisk forankret innsikt i team som en spesiell gruppeform, og hvordan denne
formen kan bli et kraftfullt verktøy i organisasjonen og øke jobbtrivsel og læring. Boken argumenterer mot
den populære misforståelsen at «team er bra», og at «teambuilding» er nøkkelen til suksess en misforståelse
som har skuffede ledere og ansatte som resultat. Boken dekker behovet for forskningsbasert faglitteratur om
grupper og team i arbeidslivet. DEL I presenterer en forskningsmessig faglig forankret forklaring på
teambegrepet og hvordan ledelsen kan implementere team i sine organisasjoner eller institusjoner på en
vellykket måte. Denne delen rydder opp i forvirringen om hva team egentlig er, en forvirring som gjennom år
har skapt problemer og frustrasjoner i arbeidslivet, spesielt ved implementering av team som gruppeform i
egen organisasjon. DEL II presenterer forskning som gir en rekke grunnleggende svar på hva som gjør
arbeidsgrupper inkludert faktiske team effektive eller ineffektive. Her går boken i dybden på hva som hemmer
og fremmer teamenes effektivitet. Når man i internasjonal forskning skal undersøke dette spørsmålet, slår man
nesten uten unntak sammen alle slags arbeidsgrupper og undersøker dem under ett, noe denne boken også
gjør. Boken er sterkt faglig forankret i forskning, og den er skrevet for å passe like godt for akademikere som
for ledere og ansatte i arbeidslivet, og kan med fordel brukes i undervisningen ved høgskoler og universiteter.
Boken setter mesonivået hvor grupper og team hører hjemme i organisasjonen i sentrum, et nivå hvor praktisk
talt alle viktige beslutninger blir tatt og en stor del av implementeringen av disse beslutningene blir
gjennomført. Her ligger det økt faglig innsikt og venter for organisasjonsfaget ved høyere
utdanningsinstitusjoner, og her ligger det betydelige produktivitetsgevinster å hente for praktikere som tar opp

hansken for sin egen organisasjon.
Kjell B. Hjertø er sosiolog og ph.d., dr.oeco...
TeamX,Totalleverandør,Events,Flyboard, Havrafting, Havsafari, Utdrikkingslag, Blåtur, Rorbu, Sjøhus,
Aktiviteter, Flyboard, Leirdueskyting, Paintball, Øygarden Team Rynkeby er et internasjonalt
veldedighetssykkellag som hver sommer sykler til Paris for å samle inn penger til kreftsyke barn og deres
familier. Vi har lang erfaring innen inneklima: ventilasjon, automatikk, kjøling, avfuktning og befuktning. Les
mer her. Personlig trener, gruppetrening med Team PT. Trening med oss skal gi resultater, men trening med
oss skal også være gøy! A-landslaget menn: VM 2017 i Paris/Köln (FRA/GER) 5.-21.
mai 22.05 - 2017 Ved uavgjort etter ordinær tid mot Tsjekkia og Finland, samt seier mot Frankrike og. Denne
helgen er det klart for Norgescup i Sandnes. Herman Dahl skal delta på sitt første NC-løp denne sesongen, les
hva han tror om rittet. Din Boa megler Vi baserer alle våre salgsprosesser på våre vurderinger av hva som er
verdifult og unikt i hvert hjem. Vi tror uttrykket vi skaper er avgjørende. Teamwork utvikler nå Dialog+ som
er et WEB-verktøy for medarbeidersamtaler.
Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går. Team Bygg har gjennom
mer enn 30 år utviklet seg til å bli en viktig aktør i boligmarkedet i Sør-Rogaland. Hjemmeside for verdens
raskeste skilag

