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Motivationsarbejde Per Revstedt Hent PDF Forlaget skriver: Motivation defineres som en menneskelig
stræben efter at leve så meningsfuldt og selvrealiseret som muligt. Denne stræben er udtryk for menneskets

inderste natur: at være konstruktiv, social, målrettet og aktiv.

Per Revstedt har udviklet en teori og metodik i arbejdet med klienter, som ofte ikke forekommer motiverede
for at lave om på deres tilværelse - især hårdt belastede grupper såsom narkomaner, alkoholikere, alvorligt

psykisk syge samt kriminelle krænkere.

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for socialt arbejde, kriminalforsorg og
misbrugsbehandling og er en praktisk vejledning for dem, der møder umotiverede klienter i deres arbejde.3.
udgave af bogen er bl.a. udvidet med et helt nyt og omfattende kapitel om motivationsarbejde og socialt

arbejde med børn og deres familier.

Per Revstedt er uddannet psykolog og psykoterapeut. Han har arbejdet mange år inden for psykiatrien, bl.a.
med miljøterapeutisk behandling. Desuden har han flere års erfaring som vejleder og underviser inden for

socialsektoren, kriminalforsorgen og psykiatrien.Oversat fra svensk efterMotivationsarbete af Ole
Lindegård Henriksen.
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