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Effektiv kommunikation Lars Stig Duehart Hent PDF Forlaget skriver: Alle, der bruger en eller anden form
for kommunikation i dagligdagen ved, at jo mere effektiv kommunikationen bliver, jo bedre for alle parter.

Det handler om, at få sit budskab ud, at formidle det så det bliver forstået, modtaget og at der følger
handlinger. Det handler også om, at der bliver lyttet, mærket efter og ikke mindst handlet ud fra budskabets
indhold. At kommunikation er effektiv og bliver formidlet rigtigt er noget der kræver træning hele livet. Selv

eksperter begår indimellem fejl.

Bogen er skrevet som en hjælp til dem, som gerne vil blive bedre til at kommunikere. Det vil sige at formidle
deres budskaber med størst mulig effekt, såvel skriftligt som mundtligt. Det betyder også, at den der vil
kommunikere, skal træne med sig selv for at blive bedre til at formidle og lytte. Den er opbygget som en
arbejdsbog hvor alle former for kommunikation bliver behandlet. Målet er at give værktøjer, metoder og

viden til at bedre den personlige kommunikation i forhold til omgivelserne og at forståelse såvel hos afsender
som hos modtager bliver højnet.
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