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Skolen Eirik J. Irgens Hent PDF Forlaget skriver: Denne boka er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget vi
anvender for å forstå og forbedre skoler og andre utdanningsorganisasjoner. Forfatteren gir en oversikt over

de viktigste retningene innen organisasjon og ledelse, hvordan de kan forstås vitenskapsteoretisk og
idéhistorisk, og hvilken innvirkning retningene har på skole og utdanning. Boka belyser også hva som

kjennetegner god praksis, hvilke dilemmaer og motsetninger som kan oppstå når ideer om styring og kontroll
møter skolers og læreres forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan arbeide for at skoler skal bli best
mulig for skoleledere, lærere og elever.Teksten er dermed en framstilling av organisasjon og ledelse som ikke
bare presenterer teorier, men også setter dem i et skole- og utdanningsperspektiv og drøfter deres mulige

innvirkning på praksis.Boka er skrevet for ledere, lærere, studenter, forskere og andre som ønsker å forstå og
forbedre skole og utdanning og andre virksomheter der kunnskap og læring er sentralt.
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