Beställ direkt från Tremedia!
Du vet väl att du som student/privatperson kan beställa direkt från oss
på förlaget Tremedia? Då bjuder vi på momskostnaden och du slipper
bokhandelns påläggskostnader.
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I prislistan ser du dina priser som gäller för dig som student/privatperson.
Den exakta fraktkostnaden ser du i e-butiken men å frakten tillkommer moms.
När du beställt får du en orderbekräftelse via mejl och leveransen inom en vecka.

Handla i vår e-butik: www.tremedia.se
OBS! Fakturan skickas i ett separat kuvert i efterhand.
TITEL
AC T I V E E N G AG E M E N T is a comprehensive and practical career
resource for counsellors, coaches, educators, and career development
specialists. This 20-year anniversary edition builds on the award-winning
career textbook that has been translated into 10 different languages.
Active Engagement addresses both ‘being’ and ‘doing’ and emphasizes
the importance of hope, creativity, imagination, cultural awareness,
positive affirmation, and action as career developments strategies.

“Dr. Amundson is arguably our most creative thinker regarding career
interventions today. This anniversary edition of Active Engagement reflects
this creativity and provides us with exactly the sort of innovative strategies
needed to address today’s career challenges.”
S P E N C E R N I L E S , PROFESSOR AND DEAN

School of Education, The College of William and Mary

“Active Engagement challenges traditional career counselling practice. It offers
fresh insights and diverse, dynamic and ‘unconventional’ approaches. This is
a truly innovative book; it is energizing, it is freeing and moves us outside the
‘box’ of traditional practice.”

FÖRFATTARE, ISBN

PRIS

FRAKTexempel

ActiveEngagement
– 20 års ANNIVERSARY EDITION

Norman E Amundson
ISBN: 978-91-984540-0-0

558 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

Samtala
– Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld

Leif Andergren
ISBN: 978-91-981878-0-9

475 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

Vägleda
– i en möjlighetsbaserad process

Leif Andergren
ISBN: 978-91-981878-3-0

375 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

Vägledarens val
– Teori och metod i aktion

Leif Andergren
ISBN: 978-91-981878-4-7

445 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

Samtal i socialt arbete

Leif Andergren
ISBN: 978-91-981878-8-5

375 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

TOLV teorier
– Att gå från teori till praktik

Leif Andergren

1 ex. – 155 kr/st
2–9 ex. – 100 kr/st
10–49 ex. – 79 kr/st
50–100 ex. – 71 kr/st
100 ex. –> 60 kr/st

59 kr för 1 ex.

Choice & Brainy möter framtiden

Linn Andergren
ISBN: 978-91-981878-7-8

1 ex. – 198 kr/st
2–9 ex. – 155 kr/st
10–49 ex. – 95 kr/st
50–199 ex. – 75 kr/st
200–799 ex. – 63 kr/st
800 ex. –> 52 kr/st

75 kr för 1 ex.

Hope-Filled Engagement

Poehnell och Amundson

558 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

WATCH
– En handbok i gruppvägledning

Sigurðadóttir, Birgisdóttir
och Jónsdóttir

375 kr/ex.
Mängdrabatt (samma titel):
5 ex. -> 10%
10 ex. -> 20%

75 kr för 1 ex.

LYN N E B EZA N S O N , EXECUTIVE DIRECTOR EMERITUS

Canadian Career Development Foundation

“Dr. Amundson has provided career counsellors with a down-to-earth
and practical handbook, based on firm theoretical ground. The active use
of creativity, metaphors and even poems runs through this book. Active
Engagement captures the spirit, the inner light of counselling, without leaving
the practitioner in the dark.”
P E T E R P L A N T, PROFESSOR

University of South-East Norway

ISBN: 978-91-984540-0-0

FPO

ergoncommunications.com

Leif Andergren

Samtala

Samtala

Samtala

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett
arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession.
Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder
tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar
om. Boken beskriver grundläggande teorier och metoder inom karriär
vägledningsområdet som kan vara värdefulla för alla professionella
samtalsledare.
Idén till boken föddes under en utlandstjänstgöring i Fiji. Boken hand
lar om den mogna insikten i att alla människor har förmåga att hantera
sin situation; ibland med stöd av en vägledare eller en vis person som
lärt känna sig själv.

Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld

Boken är intellektuellt rörlig och inte strikt akademiskt skriven. För
fattarens alla reflektioner och idéer ger den en spänst som man inte så
ofta finner i facklitteraturen. Mycket handlar om att få samtalspartnern
att se mer än vanligt för att därför kunna förstå och nå längre in i den
ovissa framtiden, gränsande till kaos.
Samtala adderar värde till såväl professionsutbildningar, kompetensut
veckling som till dem som vill utveckla sin egen samtalskonst.
Leif Andergren är fil.mag och har studie och
yrkesvägledarexamen och gymnasielärarexamen
i samhällskunskap och historia. Leif har bred
arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledar
skap har i mer än tio år varit verksam vid Malmö
högskola. Leif har arbetat med interkulturella
frågor både i Sverige och utomlands.

Vägledning för framtid och
karriär i en kaotisk värld

ISBN: 978-91-981878-0-9

Leif Andergren

LEIF ANDERGREN

VÄGLEDARENS VAL

VÄGLEDARENS VAL

Vägledarens professionella vardag är fylld av val. Hur ska jag som
vägledare agera i det här samtalet med den här sökande?
I denna boken agerar Leif själv vägledare och försöker därigenom
besvara frågor som sedan tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift
till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest
tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?
Leif Andergren går djupare än vad definitioner och modeller gör.
Dessa förklarar inte vad vägledaren de facto gör. De flesta teorier
räknar inte med vägledaren som en betydelsefull påverkansfaktor i den
sökandes vägledningsprocess. Det gör Leif och han anser att vägledaren är en viktig faktor som kan göra skillnad.

TEORI OCH METOD I AKTION

Varför har ingen tidigare försökt sig på att i bokform beskriva och förklara vad som ryms i vägledningens svarta låda? Det kanske är många
som skulle kunnat skriva boken, men ingen har vågat. Det kanske
även är många som skulle vågat skriva boken, men de har inte kunnat.
Leif kan och vågar.
Leif Andergren är fil.mag och har studie- och yrkesvägledarexamen och gymnasielärarexamen i samhällskunskap och
historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning
och ledarskap och har bland annat arbetat vid Malmö
högskola. Leif har arbetat med interkulturella frågor
både i Sverige och utomlands och har tidigare
utkommit med böckerna Samtala och Vägleda.

VÄGLEDARENS

VAL

TEORI OCH
METOD I AKTION

ISBN: 978-91-981878-4-7

LEIF ANDERGREN

Coaching, Lösningsfokuserad metod och Motiverande
samtal (MI) är tre samtalsmetoder som beskrivs och sätts
i sitt sammanhang.
Boken ger en ingående beskrivning av Samtalspyramiden som är
en samtalsstruktur som med fördel kan användas vid professionella
samtal. För att öka tydligheten och konkretisera finns det i slutet av
boken ett kapitel med fingerade samtal mellan en tjänsteperson och
en klient. Detta kapitel följer Samtalspyramidens struktur.

Samtal
I SOCIALT ARBETE

LEIF ANDERGREN

Leif Andergren – www.andergren.se
– Har under en lång yrkeskarriär praktiserat, undervisat, reflekterat och
under de senaste åren även skrivit om professionella samtal.
– Har arbetat hos flera kommuner, Statens invandrarverk/Migrationsverket, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och utomlands.
– Fortsätter skriva och föreläser runt om i landet.
– Har magisterexamen i pedagogik, studie- och
yrkesvägledarutbildning och gymnasielärarutbildning i
samhällskunskap och historia.
– Har tidigare gett ut böckerna Samtala,
Vägleda och Vägledarens val.

Samtal i socialt arbete

Samtal i socialt arbete
Detta är en introduktions- och inspirationsbok för dig som
har (eller kommer att ha) samtalet som en viktig del i din
yrkesutövning. Det handlar om att stödja samtalspartnern att
se och förstå sin egen situation och därefter skapa lösningar för
att gå vidare.

ISBN: 978-91-981878-8-5

LEIF ANDERGREN

#

TOLV teorier
Att gå från teori till praktik
Ett urval teorier med övningar och samtalsaktiviteter för dig som
jobbar med människors möjligheter och väljande för framtiden

Leif Andergren

CHOICE & BRAINY
Detta är ett nytt, inspirerande och kreativt koncept för
studie- och yrkesvägledning.

Häng med när Choice möter den lilla störiga och underbara insekts
gaffeln Brainy. Choice får roliga och kluriga uppdrag av Brainy och
måste klara varje uppdrag för att få ett nytt. Du som läser boken får
göra samma uppdrag som Choice!
Denna bok kom till för att inspirera och väcka tankar och nyfikenhet om
arbetslivet, omvärlden, jaget och framtiden hos barn och unga.

LINN ANDERGREN
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ISBN: 978-91-981878-7-8
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Linn Andergren

In Hope-Filled Engagement, Gray and Norm offer exceptional insight, inspiration, and a wealth
of practical tools and interventions. This book is a treasure, drawing on their personal and
professional journeys toward hope to illuminate possible pathways for crafting our careers.
It is intimate, extremely thought-provoking, creative, compelling and utterly engaging.
This book oozes integrity and practicality. What a combination and what a contribution!
Sareena Hopkins and Lynne Bezanson, Co-executive Directors
CanaDian Career Development FounDation

Hope-filled Engagement fits well within an Aboriginal perspective because it respects
and honours our ways of including community, incorporates storytelling in a positive way,
and helps individuals see a new vision for their future … this resource can be used immediately
and with confidence by employment coaches, educators, and human resource managers.
Trina Bučko, national Director, organizational inclusion Strategies
aBoriGinal Human reSourCe CounCil oF CanaDa

Hope-Filled Engagement is the next evolution in career development theory. This book is like
having Gray and Norm with you as coaches while you motivate and engage young people in their
career life path. We have used many of the activities as part of our Guiding Circles Training for
teachers. The activities are creative, relevant, and fun, and most importantly they work!

HOPE-FILLED ENGAGEMENT

HOPE-FILLED ENGAGEMENT expresses a person-centered, solution-focused, hope-focused
approach that engages people where they are engaged with life and equips them to walk their
life/career paths with dignity whatever their challenges.

HOPE-FILLED
ENGAGEMENT

Lorna McPherson, Guidance program Coordinator
toronto DiStriCt SCHool BoarD

This book puts forth a strong foundation that will engage you in deconstructing
your own practices, challenge your thinking on cultural relevance and specificity, and
assist you in inspiring clients to engage in remarkable visioning of their life work future.
Laurie Edwards, Director, learning and Workforce Services, Student Success
nova SCotia Community ColleGe

9 780978 465315

Poehnell & Amundson

This book serves as our “whack on the side of the head,” forcing us to rethink our approach
to career crafting our life/career journey. The resource is practical, intelligent, and passionate.
The book contains in equal measure imagination, creativity, and optimism
with a spiritual connection to bring about the change we want to see in the world.
Linda Farrington, City Campus leader
taSmanian Department oF eDuCation, learninG ServiCeS nortH, auStralia

ISBN: 978-0-9784653-1-5

www.ergoncommunications.com

Boken är tänkt som en handbok för gruppledare men även som ett stöd i en
lärandeprocess. För vägledaren kan boken dessutom betraktas som en
kompetenshöjning av vägledarprofessionen i samband med genomförandet av
programmets struktur och innehåll.

detta är WatCH:
• WATCH är en detaljerad handbok i gruppvägledning.
• WATCH är ett stödprogram för lärande.
• WATCH-programmet övertygar i sin struktur och systematik genom att
visa på individens kraft att växa av gemenskap och samhörighet.
• WATCH är ett förebyggande program – en stödinsats för potentiella avhoppare med målet att få individen att stärka sin identitet inför val av framtid.
• WATCH-programmet inbjuder till, både formmässigt och innehållsmässigt,
att användas vid olika stödinsatser för barn, unga och unga vuxna.
• WATCH är ett genomgripande program som stöd för individens lärande,
utveckling, och förändring.

FörFattarna oCH WatCH-programmet
Sedan 1998 har Anna Sigurðadóttir, Björg Birgisdóttir och Sigríður Hulda
Jónsdóttir arbetat tillsammans med att utveckla stödprogram och förebyggande program för unga. Vid starten utvecklades ett stödprogram till vägledare på
Island. Detta testades vid 70 skolor på olika utbildningsnivåer. Arbetet fortsatte sedan
i det europeiska SPIDERWEB-projektet, med stöd av Leonardo da Vinci (EU finansierat projekt). WATCH-programmet var ett av projektets resultat och har testats på
Island, i Slovakien och på Irland.

WATCH En Han dbo k i gru ppVä glEdni ng • ETT sTödprog ram fö r lära ndE

WATCH

I första hand är boken skriven som en hjälp för dem som planerar att implementera
och leda en gruppvägledningsprocess med syftet att förebygga avhopp från grund- och
gymnasiestudier. Den kan även användas som ett stöd inom andra utbildningsinsatser
för ungdomar.
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V i lk a a lte r nati V fi nns ? T än ka • V äl ja • H an dl a

Översättningen till svenska har medfinansierats av Europeiska Socialfonden inom
ramen för PlugIn-projektet.

ISBN: 978-91-981878-2-3
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Följ oss på Facebook och Instagram
och prenumerera på E-nytt kostnadsfritt
www.tremedia.se | facebook.com/tremediaAB | instagram.com/tremedia_ab

