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Böcker
Jacobsen & Thorsvik. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur. 2014. ISBN:
9789144047805. Tidigare upplaga går också bra att använda.
Mathiassen et al. Objektorienterad analys och design. Studentlitteratur, 2001. ISBN: 9789144017969.

Övrig kurslitteratur - finns som länkar och dokument i GUL
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McGrawHill.
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Ytterligare litteratur i mindre omfattning kan tillkomma. Om du har en dokumenterad läsnedsättning,
vänligen kontakta studievägledaren på institutionen för tillämpad informationsteknologi
(studievagledning@ait.gu.se) så att vi kan planera eventuella tillägg till litteraturlistan med hänsyn till
detta.
Om du har en läsnedsättning kan du också vända dig till universitetsbiblioteket för att få tillgång till
anpassad kurslitteratur. Anpassad kurslitteratur är till exempel talböcker, e-textbok eller punktskrift.
Du intygar själv att läsförmågan är nedsatt. Myndigheten för tillgängliga medier läser in och
producerar anpassad kurslitteratur. Det tar tid att producera anpassad kurslitteratur, därför är det
viktigt att du tar kontakt med universitetsbiblioteket i god tid innan kursen.

