
Kommunikation på tværs
Hent bøger PDF

Leon Lerborg

Kommunikation på tværs Leon Lerborg Hent PDF Forlaget skriver: Når fagpersonen og eksperten skal
kommunikere med andre kolleger, klienter, brugere eller kunder sker det af og til, at de taler forbi hinanden
eller der opstår direkte misforståelser - budskabet når ikke frem. Dette forsøger denne håndbog at råde bod på.
Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dets ´grundlove´. Suppleret
med anvisninger og gode råd om hvordan fagpersonen konkret håndterer de kommunikative opgaver. Den

behandler både den skriftlige og den mundtlige formidling. Folk fra de eksakte videnskaber er netop opdraget
med at råd og forklaringer skal baseres på konkret viden - ikke løse meninger, generelle udsagn eller

subjektive opfattelser. Denne grundholdning bliver let en utilsigtet hæmsko uden for egen fagkreds, hvis man
ikke forstår sine modtagere og kommunikationens spilleregler. 

Bogen henvender sig til praktikere med en naturvidenskabelig, teknisk, sundhedsvidenskabelig eller
socialvidenskabelig baggrund, hvor færdigheder som formidling og kommunikation ikke traditionelt har

været i centrum.
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