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Ett tillfälle för dig som möter barn, privat eller professionellt, och vill 
träna vardagskommunikation som ökar möjligheterna till kontakt, 
förståelse och empati mellan vuxna och barn. 

 
Nonviolent Communication i kontakten med barn 
 

 
Under dagen får deltagare möjlighet att förstå och pröva hur NVC kan bidra i 
samspelet med barn. NVC ger t ex vägledning hur vi kan vara tydliga med gränser 
på ett sätt som skapar tillit i relationerna. NVC betonar också att lyssna med 
närvaro för att kunna bidra till kontakt t ex när olika viljor och behov står på spel. 
Vi tränar att kommunicera det som är viktigt för oss på ett sätt så att barnen 
uppmuntras att bli självständiga och samtidigt vara öppna för samarbete. 
 

Ur innehållet:  

 Sätta gränser utan att skuldbelägga eller hota. Träna på att säga Nej och 
Stopp på ett kontaktskapande sätt. 

 Motivera barnen att göra bra saker utan straff och belöning. Träna på att 
uttrycka skälen bekom det du ber barnet om för att nå fram och underlätta 
samarbete. 

 Lyssna med närvaro och bekräfta barnen i deras upplevelser. Barn kan inte 
alltid få som de vill, men de har rätt att bli hörda för det de vill.  
Träna på att sätta ord på vad du tror att barnet upplever.  

 Uttrycka beröm och uppskattning så att det stärker självförtroende och 
självkänsla.  
 

Arbetssätt: Vi utgår från NVCs grundvärderingar och modell och prövar hur NVC kan bidra 
till klarhet och kontakt i olika vardagssituationer utifrån innehållet ovan. Teori och praktik 
varvas och deltagarna får möjlighet att arbeta med egna exempel. 
 

Ledare:  Marianne Göthlin - pedagog och certifierad tränare i NVC 
Tid:  Lördag 15 mars 2014    kl 9-16 
Lokal:  Repslagargården, Repslagargatan 5, Göteborg 
Kostnad:  1200:-.  För företag/org tillkommer moms.  I priset ingår te, kaffe. 

Lunch tar man med sig, eller går på restaurang.    
Anmälan:  Till info@skolande.se  senast den 6 mars. Efter anmälan får du ett mail med 

info om betalning mm. 
För info:    Kontakta Marianne Göthlin  marianne@cnvc.se  0704215561 
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