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Bedre videndeling Hent PDF Forlaget skriver: Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøttes
bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et hurra-ord og dermed et område fyldt med historier og flosker,

der udråber videndeling som den eneste sikre vej til succes. Videndeling er således omgærdet af en vis
usikkerhed. Formålet med denne antologi er derfor at skabe større sikkerhed om videndeling og især om,
hvad videndeling er, hvordan videndeling udfordrer organisationer, og hvordan videndeling bedst muligt
understøttes. Med bidrag fra 11 forskere giver antologien opdateret viden om væsentlige muligheder og
udfordringer ved videndeling og berører en lang række områder som fx arbejdsrum, distancearbejde,

dovenskab, HRM, ledelse, møder og netværk, der alle netop påvirker - og er påvirket af - videndeling. Bogen
er skrevet til undervisere og studerende på videregående uddannelser samt praktikere med arbejdsopgaver

inden for videndeling, som for det første ønsker en solid forståelse af videndeling og for det andet søger viden
om den nyeste forskning inden for området.
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