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Positiv psykologi på arbejde Stine Reintoft Hent PDF Denne bog er blevet til ud fra ønsket om at bringe idéer

og tanker fra positiv psykologi frem i lyset og ud til de mennesker, som i en organisatorisk kontekst kan
omsætte dem og gøre en forskel for de mange. Her tænkes på ledere og andre, der hver dag beskæftiger sig
med at skabe udvikling og vækst i danske virksomheder og organisationer, offentlige såvel som private.
Forfatterne gør opmærksom på noget af den viden og nogle af de indsigter og metoder, som kommer fra

positiv psykologi som ny retning. Bogen handler med andre ord om at få positiv psykologi til at arbejde på
danske arbejdspladser, bringe idéerne i spil og omsætte dem til konkrete handlinger og tiltag i dagligdagen.
Tiltag, der kan medvirke til at få organisationer bevæget i en ønsket retning på en positiv, konstruktiv og

resultatskabende måde. Læseren bliver desuden præsenteret for konkrete bud på, hvordan andre har arbejdet
med at omsætte teorier, forskningsresultater og metoder til praksis på deres eget felt.
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