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Föreläsning
SPAM bokförlag (www.bokforlagetspam.se):
Böcker
• Miljötekniker; Metoderna och verktygen på en
behandlingsavdelning, 1996, 2007
• Tankar om... ditt liv, din vardag, 2008
• Gympa för det mentala – en glimt i ögat, 2009
• Handboken, för familjehem och alla andra som
möter människor i beroendeställning 2010
• Tankar om... ditt liv, din vardag. En nödvändig
fortsättning, 2011
• En liten bok om Oegennytta, 2012
• Emellan Curling & Bowling, En bok om
gränssättning, för föräldrar och deras barn, 2012

om

Miljötekniker

Kompendium
• Föräldrakraft
• Uppskattningar
•Konversationskort
•Tankestoppare

Mångfalden tillför mera än enfalden
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Föreläsning
Föreläsning om Miljötekniker
En föreläsning där deltagarna ges möjlighet till insikt i hur man kan utveckla
ett gott samarbete med klienten så att dennes resurser används för att uppnå
utveckling och förändring.
Föreläsningen fokuserar på praktik med viss teoretisk genomgång.
Pris: 950: -/deltagare exklusive moms
Kompendium: 160 exklusive moms
Miljötekniker (frivillig litteratur): 150

Ur programmet:
Miljötekniker; vad är det? Om hur man kan integrerar ”görandet” med
samtalet för förändring, Uppdrag(en), Matchning, kongruens, kompetens,
undantag, uppskattningar, empati, det goda samtalet, sammanhang, etik och
moral, Om Motivation, Utvärdering.

Påståenden
Några viktiga grundantaganden
– Vi påverkar varandra såväl som att vi påverkas av andra
– Alla människor gör så gott de kan
– Man ska aldrig underskatta någon
– Det biologiska nätverket; en resurs

Om föreläsningen
• Systemiskt tänkande • Lösnings tänkande • Salutogent tänkande
• Uppskattningar • Attityder och Förhållningssätt • Etiska aspekter • Positiva
omformuleringar • Bemötandet • Om motivation

Om teoretiska referensrammar
Fokus på;

Systemiskt tänkande innebär bland annat; allas påverkan och inverkan på
det som händer, sammanhangen, nätverket och att ingen kan vara objektiv!
Lösningstänkande innebär bland annat; att man hellre bidrar till skapandet
av lösningar än att man bidrar till problemens bevarande!
Salutogent tänkande innebär bland annat; att alla människor är något mera
än sina problem!
Uppskattningar innebär bland annat; uppskattningar, att fokusera på det
som fungerar och intresse för hur andra människor organiserar sig i sin
vardag!
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