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Om författaren

STAFFAN HULTGREN är verksam vid GIH, Stockholm, med ansvar för fristående kurser i motiverande samtal, och är anlitad vid
uppdragsutbildning och forskning inom MI med betoning på färdighetsträning av kommunikativa skickligheter. Han har omfattande
yrkeserfarenhet av att möta människor i förändring och utveckling utifrån en pedagogisk beteendevetenskaplig grundsyn, vilket är
ett genomgående tema i boken.

Vad är det som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra,
vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera? Kort sagt: vad vi
samtalar om, egentligen.

Samtalet är en del av vardagen som alla ständigt deltar i och som vi ofta tar
för givet och självklart. Alla har därför gedigna erfarenheter av både goda
och mindre goda samtal. Boken visar hur läsaren utifrån dessa erfarenheter
kan genomföra lyckade samtal, både privat och professionellt.

Tid för samtal belyser samtalet utifrån olika MI-inspirerande perspektiv och
beskriver strategier med tydlig teoretisk förankring som läsaren kan utforska,
prova och förädla i olika samtalsexempel. Exemplen kommer från skilda 
situationer och miljöer: samtal mellan vuxna och vuxna och barn, samtal
som berör både professionella och privata relationer, från skolan, vården och 
familjelivet. Samtalsexemplen ger nya tankar och ny förståelse för hur vi
samtalar och hur vi kan samtala.

Tid för samtal riktar sig både till studerande på kurser i kommunikation på
högskola och vid universitet och till yrkesgrupper där samtalet har en 
betydande inverkan på arbetsuppgifterna.
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Större beställningar görs via mail till kundservice.liber@liber.se eller på tel. 
08-690 93 30.

Vi erbjuder följande rabattstege:

u 50 – 100 ex ger 5 %
u 100 – 200 ex ger 10 %
u 200 – 300 ex ger 15 %
u Över 300 ex enligt offert (maila förfrågan till nardos.woldeyesus@liber.se)

Färre antal än 50 ex köps enklast via bokhandeln, t.ex.
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