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DITTE KOLBÆKS passion er læring, og hun 
har siden sin tidligste ungdom beskæftiget 
sig med, hvordan vi lærer, og hvordan vi 
kan gøre det let for hinanden at lære 
noget. Hun er ph.d. i organisatorisk læring 
og har skrevet flere bøger og mange 
artikler om emnet. Hun har arbejdet i 
forskellige store og små organisationer, 
private som offentlige, som har vist hende, 
at forskellige situationer kræver forskel- 
lige tilgange til at finde løsninger. Og når  
vi skaber løsninger, skaber vi samtidig 
forandring og læring, med andre ord:  vi 
fravælger firkantede hjul for at bruge 
runde hjul i stedet for. Ditte Kolbæk har 
uddannet flere hundrede facilitatorer, 
mens hun arbejdede i Oracle, hvor hun  
var ansvarlig for Organizational Learning  
i Europa, Mellemøsten og Afrika; og  
i seks år har hun undervist universitets-
studerende i forandring og læring i organi- 
sationer. I denne bog øser hun ud af sine 
erfaringer, bl.a. i bogens cases.

Forandringer i organisationer er uundgåelige, og de har som konsekvens, 
at det vi plejer at gøre, ikke altid dur mere – vi må lære at gøre tingene 
på nye måder, dvs. vi udskifter firkantede hjul med runde. Når vi løser 
de problemer og udfordringer, som opstår, lærer vi, men som regel sker 
denne læring ikke særlig bevidst, og som regel bliver den heller ikke en 
del af det fælles tankegods i organisationen. Forandring og læring i   
organisationer giver læseren seks praktiske tilgange til at sætte 
vidensdeling, læring, forandring og innovation i gang. På forskellige 
måder kan organisationen lære af sine erfaringer og forbedre sine 
konkurrencefordele gennem innovation og kontinuerlig produkt-, 
proces- og medarbejderudvikling. Det medfører også, at deltagerne 
deler viden og lærer, så de bliver endnu dygtigere, og at de styrker deres 
indbyrdes relationer.

FORANDRING OG LÆRING I ORGANISATIONER – SEKS PRAKTISKE TILGANGE 
tager udgangspunkt i, at læring er en del af hverdagen og ikke en 
kursusaktivitet. Alle kan deltage i de beskrevne læreprocesser, der er 
baserede på ligeværdige dialoger mellem deltagerne. De fleste af de 
praktiske tilgange kan desuden både gennemføres on spot og online. 

FORANDRING OG LÆRING I ORGANISATIONER – SEKS PRAKTISKE TILGANGE 
er en bog til praktikere, som varetager funktioner som HR-konsulenter, 
knowledge managers, innovationskonsulenter eller andre, som vare-
tager funktioner, der arbejder med organisatorisk læring. Bogen er også 
en lærebog, som kan bruges til undervisning og efteruddannelse inden 
for organisation og ledelse.

FORANDRING OG LÆRING I ORGANISATIONER

Der sker store forandringer i organisationer i dag 
drevet af bl.a. digitalisering, kunstig intelligens 
samt klima og miljøkrav. Det stiller helt nye krav til 
kompetencer, viden og læring. Derfor skal organisa- 
tioner til stadighed blive bedre og mere aktive til at 
udvikle læring inde i organisationen uafhængig af 
ekstern træning. Bogen giver seks konkrete forslag 
til intern læring, som kan anvendes i mange 
organisationer. De er teoretisk funderet, og konkret 
beskrevet, så de kan udføres. Det er en af bogens 
styrker, at den kan anvendes på konkrete 
læringsbehov i organisationen.

– Jørgen Bardenfleth

Denne bog henvender sig til den reflekterende 
praktiker, der ønsker at skabe mere og bedre læring, 
videndeling, forandring og innovation i organisa- 
tioner. Med ukuelig optimisme og engagement 
introducerer Ditte Kolbæk læseren til seks praktiske 
tilgange til læring i organisationer. Udgangspunktet 
for Ditte Kolbæk er altid, at læring er en social 
proces, og at organisatorisk forandring skabes af 
medarbejdere og ledere i fællesskab. Den reflek- 
terende praktiker vil kunne genkende mange af de 
problemer, som bogen forsøger at tackle, og sikkert 
finde inspiration til at komme videre med sin egen 
praksis.

–  Anders Buch, ph.d. 
Forskningsleder ved VIA University College

Forandring og læring i organisationer er en håndbog 
eller grundbog i fag, der beskæftiger sig med  
forandring, læring, vidensdeling og innovation i 
organisationer. Den er inspirerende, fordi teori og 
praksis knyttes tæt sammen. Med udgangspunkt i 
forskellige læringsteorier, beskriver Ditte Kolbæk 
seks praktiske tilgange til forandring og læring i den 
arbejdsmæssige hverdag, hvor deltagerne løser 
udfordringer eller problemer ved at skabe nye 
synsvinkler og i fællesskab udvikle løsninger. Bogen 
inviterer læseren til selv at initiere forandring og 
læring i en organisation. Undervisere, studerende og 
beslutningstagere kan bruge bogen til at vælge den 
praktiske tilgang til læring og forandring, som 
passer til situationen i deres organisation.

– Professor Birgitte Holm Sørensen
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