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Abstrakt 

 

Min studie handlar om kommunikation med hjälp av Nonviolent Communication, (förkortas 

NVC). Avsikten med det arbete som presenteras i denna rapport var att ta reda på hur några utvalda 

personer går till väga för att lära ut NVC-metoden med avseende på såväl teoretisk förståelse som 

praktisk tillämpning. Jag ville också undersöka vilka mål i skolans styrdokument en tillämpning av 

NVC skulle kunna bidra till att uppnå. De teoretiska utgångspunkter jag beskrivit handlar om 

svenska skolans styrdokument samt kommunikation, konflikthantering och Nonviolent 

Communication. Den metod jag har använt mig av för att få svar på mina frågor är att göra 

intervjuer. På grund av begränsningar i form av tid, erfarenhet och andra resurser har jag snävat in 

syftet med den här uppsatsen till tre delsyften:1. Beskriva hur utbildade NVC-kommunikatörer lär 

ut NVC-metoden, 2.Beskriva interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i 

utbildningssituationen, 3.Beskriva interaktionen mellan NVC-eleverna i utbildningssituationen. 

Jag ansåg att det skulle vara intressant att ta del av erfarenheter från personer som är verksamma i 

olika sammanhang för att utbilda andra att tillämpa NVC-metoden. Jag skaffade mig information 

via litteratur och organisationer för att komma i kontakt med sådana personer. NVC-lärarna som 

deltog i studien är vuxna och arbetar i olika miljöer och på olika sätt med NVC-metoden. De 

sammanhang i vilka de angav att de verkade i beskrevs vara: Samtal med enskilda personer, 

föreläsningar, studiecirklar, helgkurser, sommarläger eller i situationer av medling för 

organisationer på internationell nivå likväl som konflikter i parrelationer. NVC-lärarna hade också 

arbetat med utbildningsprogram i kommunikationsträning och ledarskapsutbildning för unga ledare 

inom ideell sektor, utbildning för projektledare, styrelser, föräldrar, rektorer, lärare, 

gymnasieelever, arbetssökande, personer med narkotikamissbruk, terapeuter, fritidsledare, 

behandlingsassistenter, socialsekreterare, organisationer och arbetsplatser och för ledare på 

företag, myndigheter samt för privatpersoner. 

Resultatet visar att i styrdokumenten för den svenska skolan anges inte uttryckligen metoden 

Nonviolent Communication. Utifrån vad NVC-lärarna uppgav om teorierna för NVC och det som 

styrdokumenten för den svenska skolan tar upp som mål, kunskapsområden och värdegrund för 

skolan, sammanfaller de i många avseenden med de syften, kunskapsområden och förhållningssätt 

som tränas med Nonviolent Communikation. Av mitt undersökningsarbete framkom att NVC-

lärarna tillämpade varierade tillvägagångssätt utifrån förhållningssätt som utgick från en för 

eleverna individuellt anpassad lärprocess där läraren försöker anpassa utbildningen efter den 

enskilde elevens förkunskaper, intressen, sammanhang, tid, självständighet, relationer, känslor, 

behov och förutsättningar för lärande med andra. 

En slutsats av min undersökning blir att NVC-metoden skulle kunna stimulera elever i den svenska 

skolan till ett livslångt lärande av bättre kommunikationsförmåga och konfliktlösning. 

 

 

 

 

Ämnesord: Erfarenheter, individuell lärprocess, kommunikation, konflikthantering, livslångt 

lärande, NVC, sammanhang, styrdokument, tillvägagångssätt.  
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1. Inledning/introduktion till problemområdet 
 

Jag började på allvar intressera mig för det sociala klimatet i skolan, kommunikation och konflikter 

i skolmiljön när jag påbörjade min lärarutbildning med inriktning idrott och hälsa och slöjd i trä 

och metall. Under den verksamhetsförlagda utbildningen upptäckte jag problematiken och att det 

tog upp en stor del av det dagliga arbetet för pedagogerna i skolan. Det jag har uppmärksammat 

kan handla om ett hårt socialt klimat, konflikter och missförstånd i skolan, något jag själv har fått 

uppleva under min skolgång i grundskolan och fått känna hur destruktivt det kan påverka lärmiljön. 

Dessa erfarenheter och att jag i lärarutbildningen läst forskning om konflikthantering, 

kommunikation och Nonviolent Communication, har bidragit till mitt intresse för att skaffa mig 

mer kunskap inom detta område. Jag anser att det är viktigt att dagens lärarutbildning ger en 

fördjupad kunskap i konflikthantering. I statens offentliga utredning (SOU 2008:109) påvisas att 

konflikthantering bör ha en större roll i den nya lärarutbildningen. Därför valde jag att gå en 

tillvalskurs på lärarprogrammet om specialpedagogik och konflikthantering där jag blev än mer 

inspirerad av detta område. 

Jag upptäckte bl.a. Nonviolent Communication av Marshall B. Rosenberg (2003), NVC (en 

förkortning av det engelska Nonviolent Communication). Han beskriver denna som en process och 

förhållningssätt till kommunikation och ett sätt att få kontakt med oss själva och med andra. Den 

bygger på färdigheter i språk och kommunikation som handlar om att uttrycka sig ärligt och tydligt 

samtidigt som att lyssna med respekt och empati på andra. Kommunikation enligt NVC handlar 

om medvetenhet om fyra huvudområden: observationer, känslor, behov och önskemål. Jag blev 

intresserad av hur detta förhållningssätt kan användas i skolan. Med detta som bakgrund ser jag det 

som mycket intressant att även få göra mitt examensarbete om NVC för att få verktyg att hjälpa 

eleverna att utveckla sin förmåga att kommunicera och hantera konflikter, med hjälp av detta 

förhållningssätt. 

Jag vill också genom studien se om NVC kan hjälpa mig som pedagog att guida eleverna så att 

läroplanens mål uppnås. Min egen förmåga som lärare att kommunicera och hantera konflikter som 

uppstår menar jag förbättras med hjälp av NVC och kan även användas i förebyggande syfte. 

Studien kan även komma till nytta på annat sätt – den kan öka kunskapen om NVC, som ett möjligt 

verktyg för arbetet med det sociala klimatet i skolan, vilket är av stor vikt för elevernas möjligheter 

till ett livslångt lärande. Jag har i studien sett ett värde av att intervjua personer som i olika miljöer 

guidar och utbildar människor att utveckla sin kommunikation och konflikthantering med hjälp av 

NVC. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka tillvägagångssätt för att lära ut och tillämpa NVC som 

ett verktyg för att arbeta med träning av kommunikation och konflikthantering. 

 

Mina syften med studien är att 

1. Beskriva hur utbildade NVC-kommunikatörer lär ut NVC-metoden 

2. Beskriva interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i utbildningssituationen 

3. Beskriva interaktionen mellan NVC-eleverna i utbildningssituationen 

 

  

3. Bakgrund 
 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av den teoretiska ramen därefter en genomlysning av 

läroplan, skollag och andra styrdokument. Begreppen konflikt och konflikthantering definieras. 

Bakgrunden avslutas med en ingående beskrivning av teori och tillämpning av Nonviolent 

Communication (NVC). 

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 
 

Säljö (2000) belyser att frågan om hur människor lär och utvecklas är knuten till frågan om hur vi 

tänker och agerar mer i allmänhet. För att analysera utveckling, lärande och reproduktion av 

kunskaper och färdigheter beskriver författaren en beskrivningsnivå som denne kallar för 

sociokulturell. 

 

Jag har använt mig av intervjuer för att få en ingående beskrivning av informanterna, om  hur 

utbildade NVC-kommunikatörer lär ut NVC-metoden, 2. interaktionen mellan NVC-läraren och 

dess elever i utbildningssituationen och 3. interaktionen mellan NVC-eleverna i 

utbildningssituationen. Jag använde mig av det sociokulturella perspektivet för att jag såg det som 

ett bra hjälpmedel för att svara på mina frågeställningar. Detta för att det jag avsåg att undersöka 

handlar om att intressera sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser i form av förståelse och tillämpning av NVC. Det handlade också om samspel 

mellan kollektiv och individ, kollektiv kunskap som en hjälp för vad den enskilde kommer att 

behärska. Enligt Säljö (2000) handlar ett sociokulturellt perspektiv om hur människor tillägnar sig 

och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som 

kulturen tillhandahåller. En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

mänskligt tänkande/handlande är att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett 
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sådant perspektiv. Vad kan man åstadkomma i en kultur eller i ett samhälle och ena sidan, och vad 

behärskar enskilda medlemmar å den andra? Hur återskapas den kollektiva kunskapen hos 

individer, och vilka delar av den kollektiva kunskapen kommer den enskilde att behärska? 

 

Det sociokulturella perspektivet har använts för att syftet med arbetet var att ta reda på hur individer 

tillgodogör sig kunskap samt hur informanterna beskriver lyckade tillvägagångssätt för lyckade 

läroprocesser. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet med att mänskligt lärande 

kan beskrivas på många olika nivåer och i många olika vetenskapliga språk som står i komplicerade 

beroendeförhållanden till varandra, exempelvis som pedagoger kan vi försöka klarlägga hur 

individer tillgodogör sig kunskap och vilka grupper som lyckas eller inte lyckas använda sig av 

skolans läroprocesser för att skaffa sig kunskaper. 

Jag använde mig av det sociokulturella perspektivet för att jag såg det som ett bra hjälpmedel för 

att svara på mina frågeställningar. För att det jag avsåg att undersöka handlar om informanternas 

beskrivning av hur deras elever tillägnar sig verktyg och kunskaper om NVC. Säljö (2000) 

beskriver att med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär en fråga om hur 

människor tillägnar resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur 

och vår omgivning. Författaren förklarar resurser i form av intellektuella och praktiska redskap, 

med vilka människan genom att samspela med andra i olika kollektiva verksamheter, kan utnyttja 

de begränsade förutsättningar naturen gett den som enskild fysisk varelse. 

Det jag avsåg att undersöka handlar om informanternas erfarenheter av att lära ut NVC vilket är en 

kommunikativ företeelse. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet med att även om 

vår hjärna är en komponent och en viktig förutsättning i det som gör vårt avancerade lärande 

möjligt, är våra kunskaper och färdigheter inte lokaliserade i hjärnans invecklade biokemiska 

processer. Dessa förmågor inte finns i hjärnan som sådan utan de har i stället med innebörd och 

mening att göra, och innebörd och mening är kommunikativa, och inte biologiska företeelser. Samt 

att kunskaper och färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster som 

byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor. 

 

3.2 Läroplanen och styrdokument 
 

Här nedan beskrivs intentioner, mål och innehåll i gällande styrdokument. Arbetsmiljölagen 

(1993:17) framhåller att trakasserier, mobbing och kränkande behandling inte får förekomma i 

skolan. De grundläggande värdena i den svenska skolan beskrivs i Läroplanen för grundskolan 

2011 (Lgr 11) vara att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Där beskrivs även att skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Vidare 

att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Tendenser till kränkande behandling 

och diskriminering av något slag ska aktivt motverkas och bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser.    
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Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor... Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Skollag 2010:800 s.2 5§). 

Skollagen betonar att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Vidare ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig 

utbildning innebär att det finns olika vägar att nå målen och att undervisningen inte behöver 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ta utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper och på så sätt tillgodose flera inlärningsstilar. 

Verksamheten ska utformas på ett sätt som gör att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper 

samt prova på och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. I Skollagen 

beskrivs att undervisningen ska utformas på ett sätt som balanserar och integrerar kunskaper i sina 

olika former och att lärarna ska sträva efter detta. 

Utbildningen ska också bedrivas i demokratiska arbetsformer. Möjlighet ska ges till eleverna att ta 

initiativ och ansvar, samt utveckla deras förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra. Skolan ska understödja elevers personliga ställningstaganden och skilda uppfattningar 

- vara öppen för och uppmuntra och ge möjligheter till detta. Skolans mål för elevens lärande 

beskrivs vara förmåga att förstå andra människors situation och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Enligt Lgr 11 ska verksamheten präglas av omsorg om elevens välbefinnande och 

utveckling samt främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Där beskrivs även 

att skolan ska ge varje elev förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva. Under rubriken övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 

beskrivs vilka kunskaper eleverna ska lära sig. Där nämns att på ett rikt och nyanserat sätt använda 

det svenska språket i tal och skrift och utifrån olika förutsättningar så som likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia kunna samspela i möten med andra människor. Vad 

läraren ska kunna beskrivs under samma avsnitt och handlar om att nå utbildningsmålen genom 

samverkan med andra lärare. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. 

Enligt Lgr 11 är ett av syftena i kursplanen för Moderna språk att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga, däribland att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig 

förstådd. Centralt innehåll beskrivs med kommunikationens innehåll i form av åsikter och känslor 

samt erfarenheter i vardagsliv och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket 

används, såsom att lyssna och läsa i olika former av samtal och dialoger. Detta inbegriper även 

förmågan att tala, skriva och samtala dvs. produktion och interaktion genom att lösa språkliga 

problem i samtal, med hjälp av strategier till exempel frågor, omformuleringar och gester.  I citat 

från kursplanen för moderna språk i Lgr 11 står det: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 

förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift 

och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare (Skolverket, 2011, s.76). 

Enligt Allmänna råd med kommentarer – fritidshem Skolverket (2014) bygger pedagogiken i 

fritidshemmet på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna, mellan eleverna 

och personalen är viktiga redskap i arbetet. Lärandet i fritidshemmet sker formellt, informellt och 
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situationsstyrt och pedagogerna uppmärksammar och tar tillvara elevernas intressen i skapande av 

utmaningar till eleverna. Verksamheten ska bidra till att stärka elevernas språkutveckling i 

vardagliga sammanhang och att de förstår och blir förstådda. Likaså ska pedagoger se och bekräfta 

varje elev samt arbeta med grupprelationer och elevers övergripande sociala utveckling. I leken i 

fritidshemmet ges möjligheter för eleverna att utveckla samarbets- och kommunikationsförmåga, 

turtagning och samförstånd. Pedagogers uppgift är att stödja elevers förmåga att resonera med 

andra utifrån olika ståndpunkter och konflikter kan användas för att utveckla deras förmåga att lösa 

meningsmotsättningar på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Att lyssna in och tolka det som 

eleverna vill uttrycka och hjälpa dem att sätta ord på sina känslor, åsikter och behov beskrivs också 

som pedagogers uppgift nedan citeras från Allmänna råd med kommentarer – fritidshem 

(Skolverket, 2014). 

Elevers kommunikation är inte alltid verbal och eleverna i en grupp har olika förutsättningar att på ett nyanserat 

sätt kunna formulera vad de känner, anser och behöver. Därför är det av vikt att personalen i fritidshemmet lyssnar 

in och tolkar det som eleverna vill uttrycka och hjälper dem att sätta ord på sina känslor, åsikter och behov 

(Skolverket, 2014, s.37). 

I Läroplanen för grundskolan (2011) beskrivs att eleven ska få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och genom det få tilltro till sin språkliga förmåga med hjälp av att få rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva. Att ge elever möjligheter till att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta, såväl självständigt som tillsammans med andra beskrivs som skolans 

uppgift.  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor 

sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk 

är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts (Skolverket, 2011, s.222). 

I vidare perspektiv skall skolan som social och kulturell mötesplats ha både en möjlighet och ett 

ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Delar av syftet med undervisningen i 

svenska är enligt läroplanen att skolan skall bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Samt att erbjuda elever möjligheter 

att samtala, läsa och skriva och ge dem möjligheter att utveckla sitt språk för att tänka, 

kommunicera och lära. Språket beskrivs som människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära och att språket utvecklar identitet, uttrycker känslor och tankar och hjälper 

till förståelse för hur andra känner och tänker. Vikten av ett rikt och varierat språk motiveras med 

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Centralt innehåll, för årskurs 4 – 6, beskrivs vidare vara att tala, lyssna och samtala, däribland i 

form av att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. För årskurs 7-9 innebär 

detta att i samtal formulera och bemöta argument samt göra sammanfattningar av vad som sagts i 

form av ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter samt ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 
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3.3 Konflikt och konflikthantering 
 

Konflikt 

För att kunna arbeta praktiskt med en konflikthanteringsmetod behövs förståelse och en definition 

av begreppet konflikt. Att enkelt definiera begreppet konflikt är mycket svårt och det medför att 

det finns flera olika definitioner. Ordet konflikt kommer från latinets ord Conflictus som betyder 

sammanstötning (Lind, 2001). I Svenska akademien (2006) Ordlista över svenska språket 

definieras konflikt som: motsättning, tvist, strid. Maltén (1998) skriver att en konflikt uppstår vid 

en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil. Andra definitioner av begreppet konflikt är: 

Inkompatibility between goal states, or values held by actors in a social system (Galtung, 1978, 

s.486). Med konflikt menas motsättning eller strid mellan krafter, motiv och egenskaper inom 

individen, eller mellan personer, grupper och organisationer (Wahlström, 2005, s.104). 

Ellmin (2008) har arbetat med konflikthantering i skolan i 30 år. Han ser att kunskapsutvecklingen 

på detta område går framåt men säger samtidigt att det finns mycket kvar att förbättra, bland annat 

en bättre och mer konstruktiv konflikthantering, vilket han anser vara en viktig del för att fortsätta 

denna utveckling. Han beskriver en konflikt som något som aldrig uppstår ur ingenting och 

uttrycker nästan alltid något viktigt. Lika så att varje konflikt har sin egen speciella karaktär och 

dynamik. Ellmin (1985) skriver att den definition som han själv har använt sig av och funnit mest 

konstruktiv ligger nära den som formulerats av Deutch (1973): En konflikt existerar när oförenliga 

aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en annan är en sådan som förhindrar, 

blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör den andra aktiviteten mindre sannolik eller 

effektiv. (Ellmin, 1985, s.34). 

Att en konflikt beror på otillfredsställda behov och/eller känslor är något som forskning på området 

är relativt enig om enligt Marklund (2007). Ellmin (2008) beskriver att även om definitionerna på 

konflikt skiljer sig åt, så har de gemensamt att alla utgår från att någon form av oförenlighet 

föreligger. Oförenlighet i skolan kan enligt honom uppstå på olika plan, inom människor 

(intrapersonell konflikt), mellan människor (interpersonell konflikt) och utifrån struktur och 

organisation exempelvis mellan olika delsystem inom skolsystemet (systemkonflikt). De flesta 

konfliktdefinitioner tar fasta på oförenliga mål och intressen etc. som utmärkande för 

konfliktsituationen (Ellmin, 1985, s.26). 

Enligt Ellmin (2008) innebär intrapersonella konflikter oförenliga drivkrafter inom människor. Så 

som oförenliga mål, önskningar och strävanden, eller att på en och samma gång vilja flera olika, 

sinsemellan oförenliga, saker. Exempel kan vara konflikter mellan hur man är och hur man vill 

vara. Eller att vi vill mycket mer än vi av olika skäl kan klara av. 

Interpersonella konflikter innebär enligt samma författare inbördes oförenlighet mellan människor. 

Dessa kan uppstå som en följd av att vi har olika mål och intressen. Vidare kan oförenligheten ha 

sin grund i konkurrensförhållanden, ofullständiga eller felaktiga uppfattningar om varandra, i 

språksvårigheter eller i att det sociala samspelet inte fungerar. 

Enligt Ellmin grundar sig systemkonflikter på organisation och samhälle. Ett system kan vara i 

konflikt eftersom det innefattar sinsemellan oförenliga mål. Två eller flera delsystem kan också 
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befinna sig i konflikt med varandra, exempelvis kan det innebära oförenliga värderingar mellan 

målsystemet (läroplanen) och regelsystemet (skolförordningen). Han beskriver exempel på att 

grundskolan har sådana motstridiga mål. Att skolan ska fostra till både samarbete och konkurrens 

kan vara ett sådant exempel. Berg (1991) visar på två styrsystem inom skolan, som ofta står i 

konflikt med varandra. Det är det administrativa och det pedagogiska. Den administrativa 

styrningen bygger på regler, förordningar, föreskrifter eller anvisningar men den pedagogiska 

styrningen utgår från läroplanerna. Exempelvis ska eleven lära sig att samarbeta på samma gång 

som de betygssätts individuellt (Berg, 1991). Konflikter i skolan handlar, som sagt, om oförenlighet 

på olika nivåer: individ, grupp och organisation (Ellmin, 2008, s.16). 

Ellmin (2008) förklarar även att de olika konfliktnivåerna hänger ihop med varandra. Konflikter 

inom människor kan lätt gå över till konflikter mellan människor, särskilt i skolan för att skolan är 

en kontaktintensiv miljö, där lärare och elever i stor utsträckning är varandras arbetsmiljö och 

påverkar varandra på gott och ont, medvetet och omedvetet. Lika så kan systemkonflikter övergå 

till inre konflikter och konflikter mellan människor.   

Vidare definierar Ellmin fyra konfliktnivåer, han har utgått från en definition med tre konfliktnivåer 

av Dana (1991). De fyra konfliktnivåerna består av: nivå 1 smågräl och tjafs, nivå 2 

sammandrabbningar, nivå 3 kriser och nivå 4 bestraffningsåtgärder.   

Nivå 1: Smågräl. Denna beskriver han som den minst allvarliga konfliktnivån, vilket innebär: 

retsamhet, tråkningar, klumpigt agerande och okänslighet i samspelet. Han menar att denna sorts 

konflikter sällan skadar relationen på kortare sikt, det är sällan som samspel och samarbete bryter 

samman helt. Men han tillägger att detta heller inte bygger upp relationen, undervisning i skolan 

blir svårare att genomföra och ett dåligt psykosocialt klimat skapas. Denna konfliktnivå kan 

dessutom utvecklas till mer svårhanterliga sammanstötningar (Ellmin, 2008). 

Nivå 2: Sammandrabbningar. Ellmin (2008) menar att många små konflikter under nivå 1, som 

hanteras illa kan skapa spänningar och leda till olika slags sammandrabbningar. Därmed utvecklas 

konflikten till mer svårhanterliga problem. Han menar dock att de inblandade fortfarande kan klara 

av att av egen kraft hantera situationen på ett tillfredsställande sätt, men på bekostnad av 

möjligheten att fokusera på annat. I denna konfliktnivå rekommenderar författaren två saker att 

vara uppmärksam på. Det ena är att felbedöma konfliktens kort- eller långsiktiga effekter. Det andra 

är att felbedöma eller överskattar de inblandades egen förmåga att själva hantera konflikten. 

Nivå 3: Kriser. I den tredje nivån klarar de inblandade inte längre av att hantera situationen själva 

och enskilda personer känner negativa känslor. Parterna behöver här hjälp av en utomstående part 

som inte är involverad i konflikten. Ellmin (2008) beskriver att denna utomstående part bör sätta 

sig in i båda parters situation, visa omtanke till båda parter, rikta fokus mot känslor som gör sig 

gällande hos parterna för stunden i den aktuella situationen och uppmuntra försonliga initiativ. 

Detta med syftet att bidra till att hjälpa parterna att själva lösa konflikten. Han varnar dock för att 

felbedöma eller överskatta dennes förmåga att hantera konflikten. 

Nivå 4: Bestraffningsåtgärder. Denna nivå präglas av rena bestraffningsåtgärder, egna insatser 

eller hjälp från en utomstående är vid detta stadium överspelade. Exempel på bestraffningsåtgärder 

är avstängning av och förflyttning av elever, anmälning till högre instans eller fysiskt våld och 

andra bestraffningar. Enligt Ellmin (2008) är detta den minst vanliga konfliktnivån, men också den 
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mest tragiska. Hanteringen av konflikten på denna nivå sker ofta genom att åtgärder riktas mot 

enskilda individer och ibland utses syndabockar. Det är även vanligt att parterna drabbas av 

hemmablindhet som försvårar upptäckande av och tänkande mot förändring. 

Ellmin (2008) beskriver vidare att varje konflikt har sin unika dynamik som utvecklas antingen 

positivt eller negativt, konstruktivt eller destruktivt. Konflikter är sällan statiska i denna process 

utan förändras ständigt antingen mot att förvärras eller att lösas upp. Om konflikten får en 

konstruktiv eller destruktiv konsekvens beror på om alla de inblandade är tillfredsställda med 

utfallet av konflikten. Om alla parter upplever att de har vunnit något har konflikten blivit positiv, 

om några tillgodoser sitt på bekostnad av andra så är konflikten negativ enligt (Ellmin, 2008). 

Enligt Ellmin (1985) och Ellmin (2008) kan en destruktiv konflikt kännetecknas av ett 

utvecklingsförlopp bestående av fyra faser där konflikten utvidgas och trappas upp. Han betonar 

att detta utvecklingsförlopp är viktigt att känna till för att kunna ingripa i tid, vilken beskrivs nedan. 

• Toleransfas. Denna kännetecknas av att medmänsklig tolerans finns kvar, att parterna står 

ut och tiger. Endast enstaka personer blir illa berörda trots att konflikten känns igen av 

personer i närheten av den, vilka inte varken känner sig direkt berörda av konflikten eller 

något ansvar. Andra vanliga beteenden är att i smyg uppmuntra och stödja fortsatt beteende. 

De parter som berörs av konflikten börjar polarisera sina ståndpunkter för eller emot vilket 

leder in mot en destruktiv utveckling. Passivitet är vanligt vilket också lätt leder in på en 

destruktiv utveckling. Men det finns i denna fas fortfarande goda möjligheter till ett 

konstruktivt angreppssätt. 

• Kringgående fas. Denna fas kännetecknas av att fler blir medvetna om konflikten och illa 

berörda av den. Konsekvenser för arbetsklimatet gör sig gällande, det finns risker för 

överslätande och förnekande. Känslor börjar ta överhanden på bekostnad av förnuft. De 

inblandade försöker lätta upp stämningen istället för att ingripa, detta på bekostnad av 

lyhördhet och inlevelse. En känsla av misstro skapas vanligen i slutet av denna fas men det 

finns fortfarande möjligheter att vända utvecklingen.    

• Offentlig fas. Denna fas kännetecknas av att konflikten inte längre är intern, utan börjar bli 

synlig även utanför kretsen av direkt berörda. Vissa inblandade i konflikten kan börja ha ett 

behov av att synliggöra konflikten för utomstående för att bryta tystnad, låsningar eller 

förnekande. Detta kan tillföra ny energi i processen för att föra saken framåt. Som följd dras 

fler personer in i eller engageras i konflikten, vilket kan ge nya möjligheter men också göra 

konflikthanteringsarbetet svårare. Känslor tar i större utsträckning över på bekostnad av 

förnuft och ökad risk för personkonflikt. De inblandades tidigare negativa erfarenheter från 

konflikter kommer till uttryck vilket kan leda till en destruktiv utveckling. Val av 

syndabock gör sig gällande, den destruktiva utvecklingen är störst när orsaken till 

konflikten är oklar, dunkla eller tabubelagda. I denna fas är det uppenbart att något måste 

göras, trots detta så händer det att de inblandade enbart nöjer sig med att utse syndabockar, 

vilket leder till en konfliktutveckling mot konflikters mest upptrappade fas. 

• Krav på lösningsfas. Den sista fasen i en destruktiv konflikts utveckling kännetecknas av 

panikagerande, att situationen och omgivningen kräver lösning. Individer ser sig tvingade, 

ofta med press från andra, att agera med åtgärder i egna, andras eller i verksamhetens 

intressen. Dessa åtgärder riktas ofta mot enskilda individer ofta mot de som utsetts till 

syndabockar. Konflikthanteringen får karaktären av vinna-eller-försvinna och 

samarbetsnivån lämnas. Eftersom konflikten gått så långt och syndabockar har utsetts är 
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det svårt att för de inblandade att se konflikten på ett annorlunda sätt och konflikten blir 

svårlöst. I denna fas har sakfrågan successivt övergetts och oenigheten får karaktären av 

personkonflikt. Allt detta leder till en maktkampssituation. De inblandade och situationen 

kräver i detta stadium snabba handfasta lösningar, vilket leder till försvarshandlingar, 

minskat synfält, brist på inlevelse och acceptans på bekostnad av mer genomgripande och 

rationella lösningar. Situationen glider de inblandade ur händerna och de krävs nu en tredje 

part för att kunna hjälpa de inblandade att vända konfliktprocessen. 

 

I Ellmin (1985) och Ellmin (2008) beskrivs även konflikters utvecklingsförlopp för en konstruktiv 

konflikthantering som delas upp i fyra steg. 

• Samarbetsfasen kännetecknas av att de inblandade ser konflikten som ett gemensamt 

intresse och problem, som de har ett gemensamt intresse av att lösa, vilket är en 

förutsättning för att en konstruktiv utveckling ska ske. I denna fas fokuserar de inblandade 

på framtiden. En förutsättning i denna fas är att de inblandade har respekt för och tillit till 

varandra. Ytterligare en faktor i denna fas är enligt Ellmin att det är lättare att se vinsterna 

med samarbete om man prioriterar framtiden viktigare än nuet är. 

• Kommunikationsfasen kännetecknas av en öppen kommunikation av både fakta och 

känslor, vilket är viktigt för en fortsatt konstruktiv utveckling. Konfliktprocessen får positiv 

energi, medvetenheten om hur situationen är och hur den kan bli ökar. Möjligheten till att 

vidga perspektiven och skapa en gemensam referensram ökar också när parterna kan förstå 

varandras känslor, tankar, handlingar, perspektiv och referensramar. Parterna erkänner även 

varandras behov allt detta ger möjligheten för att föra konflikten ytterligare ett steg mot en 

konstruktiv upplösning. 

• Erkännandefasen kännetecknas av att parterna får mer medkänsla till varandra, vilket ledde 

till ökad känslighet för likheter och olikheter i intressen och behov och ett ökat erkännande 

av varandras intressen och behov samt tryggare och vänligare attityder. Detta resulterar till 

att parterna blir mer angelägna om att finna lösningar som tillgodoser allas behov.     

• Resursfasen kännetecknas av fullständigt utnyttjande av alla resurser. Den handlar om de 

organisatoriska, materiella och personella resurserna, alla resurser ges frihet. De inblandade 

är resursstarka på grund av samarbete, öppenhet, kreativitet och personligt engagemang 

samt delarna i de tidigare faserna. Man kan dock inte gå direkt till resursfasen utan måste gå via 

de tre tidigare faserna som beskrivits. 
   

Studier av Jonsson, Lindgren och Westbom (2003) visar att många elever under såväl de tidiga 

som senare skolåren inte visste vad ordet konflikt betydde, men att det för de flesta definierades 

som bråk. De kunde beskriva att eleverna påverkades känslomässigt av konflikter, de flesta elever 

kände sig ledsna i konfliktsituationer, de var påfrestande för dem och de kände sig illa berörda både 

av egna och andras konflikter. Studierna visade även att eleverna under de senare skolåren generellt 

ansåg att lärarna inte lägger ner särskilt mycket tid på att försöka lösa konflikter, eller att det bara 

är vissa lärare som gör det. Lärarnas metoder för hanterandet av konflikter ansågs av vissa elever 

fungerar bra, men av andra att de inte fungerar alls. 

Av de officiellt förmedlade bilderna av konflikter i skolan, i utredningar, forskning och 

undersökningar drar Ellmin (2008) slutsatsen att utvecklingen på området kan beskrivas med: 
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• Att konflikter existerar i skolan och att de finns på alla nivåer är klart belagt och inget talar för att de har 

minskat i antal. 
• Att skolan i sig kan vara konfliktskapande genom organisation, arbetssätt och arbetsformer. 
• Att man på 1970- och 1980-talen började tala mer öppet om konflikter och att de därmed också blev öppnare 

för forskning. 
• Att vissa frågor fortfarande är mer tabubelagda än andra, t.ex. konflikter lärare-skolledare, lärare-lärare 

och lärare-elever. 
• Att en utveckling mot ett öppnare samtalsklimat kring alla typer av konflikter dock är uppenbar. 
• Att diskussioner, forskning, utveckling och utvecklingsprogram kring konflikthantering i stor utsträckning 

stannat upp i och med decentraliserings- och besparingsvågen i början av 1990-talet. 
• Att de utvecklingsprogram för akut och förebyggande konflikthantering som finns, ofta tagits fram och 

finansierats av aktörer utanför skolan. 
• Att det psykosociala perspektivet i forskning och utveckling kring skolan som arbetsplats och utvecklingsmiljö 

är mindre tydligt än tidigare. 
• Att fortbildning och stöd för lärare när det gäller konflikthantering därför fortfarande i stor utsträckning 

saknas. 
• Att diskussionen idag handlar mycket om våld, trakasserier och mobbning, samt lämpliga 

bestraffningsåtgärder i dessa sammanhang, snarare än om förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete, för 

att skapa goda lärandemiljöer i våra skolor. 
• Att regelverket kring detta idag är omfattande medan konkreta insatser är mer blygsamma. 
(Ellmin, 2008, s.47-48) 

 

Konflikthantering 

Det finns många sätt att hantera konflikter på. Några olika metoder beskrivs i denna rapport men 

huvudsakligen använder jag den beskrivning som finns inom Nonviolent Communication, vilket 

jag återkommer i ett senare avsnitt. 

Ellmin (2008) poängterar att en konflikt varken är positiv eller negativ, utan utfallet beror på hur 

den hanteras. En åtskillnad mellan själva konflikten i sig och effekterna av konflikthanteringen är 

därför nödvändig. Exempelvis är en konflikt som man försöker lösa med våld mer destruktiv än en 

som avslutas i samarbete och samförstånd. Han förtydligar att oavsett hur mycket vi har lärt oss av 

konflikter på ett teoretiskt plan så måste det vi gör i konfliktsituationer förstås och förklaras i det 

sammanhang där konflikten äger rum, hur vi människor tänker, känner och handlar i konkreta 

situationer. Ellmin säger att det är viktigt att konflikthantering angriper de bakomliggande 

orsakerna och inte symptomen. Utas (2001) beskriver att konflikter inte nödvändigtvis behöver 

orsaka känslor av obehag eller tolkas negativt utan att människor kan lära sig att hantera dem på 

ett konstruktivt sätt. Samt att konstruktiv konflikthantering innebär att alla parter får sina behov i 

stor utsträckning tillfredsställda, vilket leder till att parterna växer och utvecklas.   

Ellmin (2008) säger att meningarna går isär om i vilken utsträckning olika övningar och material 

för att träna konflikthantering fungerar. Vissa studier enligt Marclund och Stenmark (1999), 

Solnevik (2001), Fredriksson och Granath (2005) samt Bredstenslien och Månsson (2006) visar att 

eleverna inte kunde tillämpa den typ av konflikthantering som de arbetade med under lektionerna 

på verkliga konfliktsituationer. Studier av Hagman (2005), Carlsson och Lantz (2006), Johansson 

och Tolf (2006), Persson och Rinaird (2007) visar dock på mer positiva resultat av olika övningar 

av konflikthantering.   
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Ellmin (2008) hävdar att en viktig baskunskap för konflikthantering är förståelsen för sambandet 

mellan hur de inblandade i en konflikt tolkar situationen (perception) och hur de gör (beteende). 

Han exemplifierar med att personer kan befinna sig i en gemensam fysisk situation men att de ser 

olika på situationen och vill olika saker samt har olika behov. Han beskriver språket som en annan 

viktig förkunskap och enligt honom det viktigaste kommunikationsmedlet och grunden för att vi 

ska förstå varandra. Han menar att språket hjälper oss att kunna sätta ord på våra behov, värderingar 

och handlingsval, så att de blir begripliga och tydliga och lägger grunden för gemensamma 

handlingar, strävanden och klarhet mellan oss människor. Språket bidrar till vår reflektion och 

hjälper oss att veta vad som händer inom oss likväl som för dialog med andra. På så sätt menar han 

att språket hjälper oss att bättre förstå våra konflikter. Lika väl att bli medvetna om konflikterna, 

denna medvetenhet om konflikten menar författaren ger de största möjligheterna till en konstruktiv 

konflikthantering. Det motsatta att dölja konflikten anser han däremot försvårar konflikthantering 

(Ellmin, 2008).   

Goodwin (1990) gjorde en studie innefattande 18 månaders fältarbete om barns utomhusaktiviteter 

i ett amerikanskt bostadsområde. Hon undersökte hur barnen organiserade sin sociala tillvaro med 

hjälp av språkliga handlingar, detta utifrån observationer och audioinspelade samtal av barns 

pågående aktiviteter. Studien visade exempelvis att flickor använde sig av mer indirekta metoder 

för att bedöma och värdera varandra än vad pojkarna gjorde. Att prata om en tredje person i dennes 

frånvaro liksom skvaller var vanligare bland flickor. Enligt Goodwin (1990) ledde detta agerande 

många gånger till konflikter mellan flickorna samtidigt som det hade som funktion att både 

innesluta och utesluta någon. Tholander (2002) visar på liknande agerande i en studie av elevers 

kommunikation på svenska högstadium, där han fann att förtal av tredje part användes som redskap 

för att upprätthålla sin egen position i gruppen. I likhet med flickorna i studien av Goodwin (1990) 

visar Evaldsson (2002a och 2002b) i en studie hur pojkar i svenska grundskolor, använde sig av 

förtal av andra i sitt arbete med att hierarkiskt organisera kamratgruppen. Genom att förtala någon 

annan skapade pojkarna egna maktpositioner och högre status i gruppen. 

I Glasl och Kopp (1999) tar författarna upp två ytterligheter i hur människor reagerar i konflikter 

båda dessa ytterligheter har vissa generella rädslor. Den ena är människor som är konflikträdda och 

aktivt undviker konfliktsituationer. De är rädda för att de kan såra andra och uppfattas som 

okänsliga om de är för aggressiva. Därför värderar de sina egna intressen lägre än andras. De har 

också en rädsla för att själva bli sårade (conflict avoidance). Den andra är människor som är rädda 

för att förneka sig själv om de är för tillmötesgående. De tycker inte om att vara fega och osäkra, 

de agerar offensivt och ger sig hellre in i konflikter än undviker dem (belligerence). Författarna 

pekar på att om vi blir medveten om dessa rädslor så kan de inte kontrollera oss i konfliktsituationer 

utan att vi då kan kontrollera konflikten istället. Glasl och Kopp belyser att en konfliktsituation kan 

leda till att de inblandade gynnas av konflikten och att de finns en risk för att de missgynnas 

Situation can lead to the benefit could be eller there is an danger that. Om vi gynnas eller skadas 

av konflikter beror enligt dem på två saker. För det första vilken situation gruppen är i före 

konflikten och för det andra vilken attityd som finns hos personerna. Handlar situationen om olika 

åsikter kan en grupp som är likgiltig och åsiktslös gynnas av en konflikt om olika åsikter för att 

individerna därmed blir mer synliga. Om en grupp som har mycket starka och olika ståndpunkter 

sedan tidigare kan en liknande konflikt fördjupa dessa ytterligare (Glasl & Kopp, 1999). 

 



 

12 

 

3.4 Nonviolent Communication av Rosenberg 
 

I ”Bilaga 2: Nonviolent Communication (NVC)  av Rosenberg, Presentation av teori och metod” 

redovisas en lite utförligare beskrivning av NVC-metoden. 

 

3.4.1 Kommunikation som ligger i vägen för medkänsla 

Rosenberg (2003) visar på att vissa sätt att kommunicera kan hindra människan att behålla 

kontakten med sin naturliga medkänsla. Ett språk som minskar möjligheten att berika våra och 

andras liv kan vara moraliska bedömningar så som kritik, nedlåtande kommentarer, 

skuldbeläggande, förolämpningar, förebråelser, etiketter, klassificering, jämförelser, analyser, 

diagnoser. Att uttrycka moraliska bedömningar innebär att antyda att det är något fel eller dåligt 

med personer som inte handlar i överensstämmelse med det vi själva värderar: Om en arbetskamrat 

är mer inriktad på detaljer än jag, är han petig eller perfektionist. Men om jag är den som är mer 

intresserad av detaljer, är han slarvig och oorganiserad (Rosenberg, 2003, s.34). 

Rosenberg (2003) menar att analyser av andra egentligen är uttryck för våra egna behov och 

värderingar. Detta ökar risken att motparten reagerar med försvar och motstånd. Ytterligare en 

destruktiv konsekvens av om vi uttrycker våra egna behov och värderingar genom att göra 

bedömningar av andra är att om vår motpart håller med om att det är något fel på dem och de därför 

går med på att göra saker vi ber om, så gör de det troligen utifrån rädsla, skuld eller skam. Detta är 

destruktivt eftersom personer som agerar på våra värderingar och behov utifrån rädsla, skuld eller 

skam och inte utifrån deras egen vilja tenderar att tappa tillit till oss. Deras självrespekt påverkas 

negativt och dessa känslor minskar sannolikheten att de i sin tur kommer att visa medkänsla för oss 

och våra behov i framtiden. Att göra och tänka utifrån jämförelser beskriver Rosenberg (2003) vara 

en form av bedömningar som är problematiska för att de kan förhindra medkänsla gentemot oss 

själva och andra eftersom jämförelser inte heller riktar vår uppmärksamhet mot vad vi och andra 

behöver för att berika våra liv.    

Att förneka ansvar, att kommunicera på ett sätt som döljer att vi alla är ansvariga för våra egna 

tankar, känslor och handlingar är ytterligare kommunikation som försvårar vår kontakt med både 

oss själva och andra människor. Rosenberg (2003) beskriver att vi förnekar att vi har ansvar för 

våra handlingar, när vi förklarar handlingar med: 

• Vaga, obestämda krafter: (Jag städade rummet därför att jag måste.) 
• Vårt allmäntillstånd, diagnoser om oss själva, personlig eller psykologisk historia: (Jag super för att jag är 

alkoholist.) 
• Andras handlingar: (Jag slog min son för att han sprang ut i gatan.) 
• Order från auktoriteter: (Jag ljög för kunden för att chefen sa åt mig att göra det.) 
• Grupptryck: (Jag började röka eftersom alla mina kompisar gjorde det.) 
• Policy, regler eller föreskrifter: (Jag var tvungen att stänga av dig från skolan på grund av att skolans policy 

säger det.) 
• Sociala roller och köns- eller åldersroller: (Jag hatar att gå till jobbet men jag gör det, för jag är make och 

far.) 
• Okontrollerbara impulser: (Jag kunde inte motstå begäret att äta upp godiset). 

(Rosenberg, 2003, s.37-38). 
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Ytterligare kommunikation som enligt honom försvårar medkänsla är att uttrycka krav istället för 

önskemål eftersom krav innebär hot om bestraffning eller kritik gentemot de som inte gör som vi 

vill och kan resultera i att andra känner rädsla, skuld och skam. Ett annat exempel är belöning och 

bestraffning, föreställningen om att vissa handlingar är värda att belönas, medan andra är värda 

bestraffning. Enligt Rosenberg (2003) uttrycks detta sätt att tänka, när vi använder ordet förtjänar 

och då antar att människor som uppför sig på ett visst sätt är dåliga, och att det krävs bestraffningar 

för att få dem att ångra sig och ändra sitt beteende. Han tror istället att det ligger i allas intresse att 

människor utvecklas, men inte för att undvika straff, utan för att de ser att utvecklingen gynnar dem 

själva, vilket är en del i NVC (Rosenberg, 2003). 

 

3.4.2 Nonviolent Communication – uppmärksamhet på fyra komponeneter 

Rosenberg (2003) anser att istället för att rikta vår uppmärksamhet på krav och straff bör vi ha en 

inriktning  mot vad vi och andra behöver för att våra liv ömsesidigt ska berikas och att använda ett 

språk som ger oss större möjlighet att uppnå detta. Han förespråkar att kommunicera på ett sätt som 

tydliggör att vi har ett val, att vi är ansvariga för egna tankar, känslor och handlingar. Enligt hans 

människosyn ligger det i människans natur att njuta av att ge och ta emot på ett medkännande sätt. 

Han beskriver vidare att han därför större delen av sitt liv varit engagerad i två frågor:Vad är det 

som gör att vi tappar kontakten med vår medkännande natur och leder till att vi beter oss våldsamt 

och utnyttjar andra? Vad är det som gör att somliga fortsätter att ha kvar kontakten med sin 

medkännande natur under de mest påfrestande och besvärliga omständigheter? (Rosenberg, 2003, 

s.19) 

Rosenberg har studerat vilka faktorer som påverkar vår förmåga att fortsätta vara medkännande 

och har konstaterat att språket och vår användning av orden har en stor betydelse. Han anser att 

vissa sätt att använda vårt språk och vår kommunikation bidrar till att vi beter oss våldsamt mot 

oss själva och andra och gör det svårare för oss att ha kontakt med vår naturliga medkänsla. 

Rosenberg beskriver att vi alla kan använda NVC, även om de personer vi kommunicerar med inte 

kan detta språk, eller ens är motiverade att visa oss medkänsla. Han menar att om vi är motiverade 

enbart av att ge och ta emot med medkänsla och gör allt vi kan för att låta andra veta att detta är 

vårt enda motiv, kommer andra så småningom också att relatera med medkänsla. Han menar också 

att kommunicerande med ett språk som utgår från NVC leder till att lärare och elever kan bli 

samarbetspartners och eleverna får de verktyg som behövs för att hantera konflikter utan att slåss. 

Marianne Göthlin skriver i efterordet till Rosenberg (2003), följande: Hur jag som vuxen hanterar 

en konflikt har stor påverkan på hur eleverna kommer att lösa sina konflikter i framtiden. NVC ger 

praktiskt vägledning, så att vi i varje stund ska kunna handla respektfullt och bry oss lika mycket 

om allas behov. (Rosenberg, 2003, s.155)   

Beträffande tillämpning av NVC beskrivs i Rosenberg (2003) att det vanligtvis inte upplevs som 

svårt att lära sig NVC. Svårigheten ligger snarare i att sluta prata så som vi lärt oss sedan tidigare, 

exempelvis att sluta använda bedömningar som är baserade på vad vi anser vara rätt eller fel. 

Tillämpningen av NVC beskrivs enligt författaren kunna ske i nära relationer, familjer, skolor, 

organisationer och institutioner, terapi och handledning, diplomatiska förhandlingar och 

affärsförhandlingar, alla slags dispyter och konflikter. Att lyssna på sig själva med empati, skapa 

mer djup i sina personliga relationer eller att bygga fungerande relationer på jobbet eller i politiken 
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är ytterligare tillämpningar som beskrivs. Enligt Rosenberg är NVC ett förhållningssätt som kan 

användas effektivt på alla kommunikationsnivåer och i många olika situationer eftersom vi får 

kontakt med vår naturliga medkänsla när vi använder NVC i vårt samspel med oss själva, en person 

eller i en grupp. NVC ger oss vägledning i ur vi kan ändra vårt sätt att uttrycka oss och vårt sätt 

att lyssna. Istället för att vara slentrianmässiga reaktioner, blir på så sätt våra ord till medvetna 

svar, fast förankrade i vår uppmärksamhet på vad vi uppfattar, känner och vill (Rosenberg, 2003, 

s.21). 

NVC-metodens fyra komponenter Observation, Känsla, Behov samt Önskemål 

Nonviolent communication (NVC) går ut på att fokusera medvetenheten på fyra områden,  vilket i 

NVC benämns de fyra komponenterna: 

• Observation. Den första komponenten är de konkreta handlingar vi observerar som 

påverkar vårt välbefinnande, innebärande att vi observerar vad som händer i en situation 

eller vad vi observerar att andra säger eller gör som berikar vårt liv eller inte. 

• Känsla. Den andra komponenten är hur vi känner i relation till det vi observerar. Vi talar 

om vad vi känner när vi observerar handlingar. Exempelvis om vi är ledsna, ängsliga, rädda, 

glada, roade eller irriterade? 

• Behov. Den tredje komponenten handlar om behoven, värderingarna, önskningarna etc. 

som framkallar människors känslor. Vi blir medvetna om våra egna och andras behov, 

värderingar, önskningar etc. och vilka av dessa som är orsaken till hur vi och andra känner 

oss. Vi lär oss att uttrycka våra behov och lyssna efter andras behov. 

• Önskemål. Den fjärde komponenten fokuserar de önskemål vi har som kan berika våra liv. 

Vi blir medvetna om och uttrycker ett tydligt önskemål, som skulle bidra till oss och vår 

livskvalitet (Rosenberg, 2003).  

 

En del i NVC går alltså ut på att uttrycka dessa fyra komponenter väldigt tydligt, antingen verbalt 

eller med andra uttrycksmedel. Den andra delen handlar om att höra dessa fyra komponenter när 

vi lyssnar på vad andra vill säga menar Rosenberg(Rosenberg, 2003). Rosenberg (2003) menar 

alltså att vi får kontakt med andra genom att först förstå vad de observerar, känner och behöver och 

sedan försöker vi få insikt i vad som skulle berika deras liv genom att höra den fjärde komponenten, 

deras önskemål. Om vi skapar ett kommunikationsflöde och har tillit till att medkänsla kommer att 

uppstå helt naturligt, när vi håller uppmärksamheten fokuserad på dessa fyra komponenter hjälper 

vi andra att göra detsamma. Vi kan då mötas i det jag observerar, känner, behöver och det jag 

önskar för att berika mitt liv, samt det du observerar, känner, behöver och det du önskar för att ditt 

liv ska berikas (Rosenberg, 2003, s.25). 

 

Rosenberg (2003) poängterar att NVC inte består av en fastställd formel, utan att NVC behöver 

anpassas till olika situationer och till olika personliga och kulturella stilar. NVC- processens olika 

delar kan även uttryckas och upplevas med kroppsspråk utan budskap i form av ord. Han anser att 

kärnan i NVC ligger i vår medvetenhet om dessa fyra komponenter, inte i de faktiska ord som 

används. Författaren förtydligar att målet med Nonviolent Communication inte är att vi ska få allt 

vad vi vill, utan målet är att uppnå kommunikation med andra människor som leder till att alla kan 

få sina behov tillgodosedda (Rosenberg, 2003). 

 



 

15 

 

3.5 Handfasta tips för att träna och sprida kännedom om NVC 
 

Ett urval av svenskspråkiga böcker om NVC är: 

Liv Larsson som är certifierad tränare för Center for Nonviolent Communication (CNVC) och har 

översatt Rosenbergs bok (2003) med den svenska titeln Ett språk för livet. I boken Nonviolent 

Communication i praktiken (Larsson, 2004) rekommenderar hon olika sätt att lära sig att använda 

NVC. Ett av dessa sätt att träna NVC är att sätta upp listor över känslor och behov och med dem 

som stöd känna efter vilka känslor och behov som finns inom sig. Dessa listor finns att ladda ner 

från (www.nonviolentcommunication.se). Ytterligare ett exempel på tillvägagångssätt från Larsson 

(2004) är att skriva dagbok och dialoger och att medvetet använda NVC i sättet att kommunicera i 

skrift. Hon råder till att personen skriver i dagboken om vad denne lär sig och vad denne behöver 

och vill lära sig mer om. Larsson rekommenderar även att skriva ner verkliga dialoger som denne 

har haft under dagen och omformulera den kommunikation och det språk som inte har fungerat för 

att skapa kontakt och på så sätt översätta sina egna eller andras repliker till NVC. Härigenom 

uppmärksammas särskilt vad personen själv sa eller gjorde som tillgodosåg sina behov eller inte. 

Andra exempel är övningar med rollspel som beskrivs i Larsson (2009) och i Rosenberg (2003). I 

Larsson (2008) beskrivs övningar och konkreta svar för träning av praktiska färdigheter att agera 

tredje part med hjälp av Nonviolent Communication. 

Larsson (2004) anser att det är viktigt att lyssna på sig själv med empati för att utröna om träningen 

i NVC bidrar till att ställa fler krav på sig själv kring hur denne kommunicerar. Ytterligare ett råd 

som Larsson ger är att personen som lär sig NVC har en eller flera vänner som är intresserade av 

att höra vad denne lär sig om NVC och kommunikation. Hon visar på att det är viktigt att dessa 

personer verkligen gör detta frivilligt och ett sätt att försäkra sig om detta är att fråga dem hur de 

tänker att det kan bidra till dem själva. Larsson ger några tips till personer som vill dela med sig av 

NVC till andra: Hon belyser vikten av att undvika att påtvinga andra att lära sig NVC och att 

predika om NVC. Med ’predika’ menar hon exempelvis att använda sig av tillrättavisningar 

avseende hur andra uttrycker sig och att säga hur andra bör uttrycka sig. Förmodligen hindrar detta, 

snarare än gynnar kontakten mellan människor, och förmodligen kommer de därmed att motarbeta 

syftet med NVC, enligt Larsson. Under processen att lära NVC är det viktigt att få möjlighet att 

praktisera NVC. Detta ökar förutsättningarna för att andra känner lust att lära eftersom det svarar 

mot behovet att själv få välja vad de lägger sin tid och energi på. Ett annat sätt att praktisera NVC 

enligt Larsson (2004) är att utbildaren själv använder NVC i förhållningssätt och kommunikation 

genom att uttrycka vilka av sina behov som denne vill tillgodose i sin roll som utbildare av NVC. 

Larsson (2004) lyfter fram exempel på hur detta kan gå till: Att lyssna empatiskt efter känslor och 

behov, att gissa vilka känslor och behov som finns i andras kommunikation och att använda ord 

för att på så sätt få återkoppling på om egna gissningar stämmer eller inte. 
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4. Metod och genomförande 
 

I detta kapitel redogörs för val av metod för min undersökning samt urval av informanter till 

undersökningen. När någonting specifikt ska undersökas är problemformuleringen avgörande för 

om kvalitativ eller kvantitativ forskning ska bedrivas. Om frågeställningen handlar om att förstå 

och tolka en annan människas upplevelser, känslor eller få svar på underliggande mönster och vad 

någonting är bör kvalitativ forskning bedrivas. Den kvalitativa forskningen beskrivs 

sammanfattningsvis som en metod där ord eller meningar lyfts fram ur ett sammanhang för att 

förstå människors sätt att reagera eller resonera eller urskilja varierande beteenden (Backman, 

1998; Trost, 2005). 

Enligt Patel och Davidson (2003) är begreppen standardisering och strukturering i högsta grad 

viktiga när vi talar om intervjuer och undersökningar. Med standardisering menas i hur stor grad 

frågorna presenteras likadant för alla informanter, är tonfallet likadant, ges samma förklaringar till 

alla intervjuade? Graden av standardisering beror på hur mycket i vilken grad intervjuaren styr när 

det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Låg grad av standardisering innebär att den 

som gör intervjun kan anpassa sitt tonläge och språk till respektive informant samt att den som 

intervjuar inte nödvändigtvis styr hela intervjun. Istället kan den intervjuade prata fritt och 

följdfrågor ställs beroende på tidigare svar. Vid hög grad av standardisering ställer vi likalydande 

frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Med strukturering menas enligt författarna 

i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen 

inställning eller tidigare erfarenheter. Ett ostrukturerat svar ges om den som gjort frågorna använder 

sig av öppna svarsalternativ, det vill säga intervjuaren har inte bestämt i förväg vilka svarsalternativ 

som finns att välja på och då är frågornas formulering avgörande för graden av strukturering. En 

strukturerad undersökning är således när intervjuaren i förväg bestämt vilka svarsalternativ som är 

möjliga (Patel och Davidson, 2003). 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att motivera vad de tillfrågade informanterna bidrar 

med om de väljer att delta i undersökningen och ser syftet med att delta i studien. Till att börja med 

anser Patel och Davidson betonar således vikten av att klargöra syftet med intervjun eller enkäten 

och att informanten med sitt deltagande kan bidra till förståelse och förbättringar. 

 

4.1 Intervju 
 

Johansson (2001) beskriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge 

så uttömmande svar som möjligt om de frågeområden intervjun behandlar och att frågorna kan 

variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne 

tar upp. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något vilket kan vara den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen. Backman (1998) skriver att intervjuer är bra för att undersöka 

människors upplevelser och kunskap. Patel och Davidson (2003) beskriver fördelen med att göra 
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ljudinspelning av intervjuerna som ett sätt att registrera intervjusvaren. Därigenom registreras 

intervjupersonernas svar exakt, en nackdel är dock att det tar lång tid att transkribera det inspelade 

materialet till text. Att skriva ut en timmes intervju tar generellt fyra till sex timmar. En annan 

nackdel är att närvaron av inspelningsutrustning kan påverka de svar man får. 

Patel och Davidson belyser vikten av att intervjuaren använder ett enkelt språk (verbalt likväl som 

kroppsspråk) som de flesta förstår och kan relatera till. När första kontakten tas med den som ska 

intervjuas bör ett löfte utges om att det som sägs i undersökningen ska vara konfidentiellt. Det 

innebär att ingen i efterhand ska kunna veta vem som sagt eller gjort vad, ett ansvar som vilar på 

forskaren. Vad gäller frågornas ordningsföljd beskriver Patel och Davidson (2003) att de bör 

anpassas till problemområdets delområden och att intervjuer ger möjlighet att ställa kompletterande 

frågor. De beskriver intervjuers möjlighet att motivera och aktivera intervjupersonen genom att i 

börja med stora öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika. 

Trost (2005) anser att när en intervju görs är det viktigaste för den som intervjuar att förstå den 

intervjuade, att försöka sätta sig in i hans eller hennes situation och sätt att tänka, utan att den 

intervjuade känner att det är mer än ett samtal. Enligt Trost bör intervjuer ske på en plats där den 

intervjuade känner sig bekväm.     

Intervjuer är bra för att av informanterna få feedback om de accepterar följdfrågor vilket Esaiasson 

(2007) beskriver. Nackdelen med intervjuer är enligt Bell (2006) att denna metod är subjektiv och 

även kan kräva stor tidsåtgång för att formulera frågorna och att analysera svaren. Fördelen är att 

forskaren kan få ett omfattande material. Bell beskriver att med intervjuer ges en stor flexibilitet 

och möjlighet att få bredare svar eftersom man även ser kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall 

med mera. Bell (2006) beskriver att det är fördelaktigt att i intervjuer ställa öppna frågor, att ge den 

intervjuade tid att svara på frågorna, att undvika att ställa många frågor på samma gång och lägga 

in värderingar. Kvale (1997) beskriver att det kan finnas risker att intervjuaren påverkar 

informationen och att metoden oftast tar längre tid. Larsen (2009) beskriver att nackdelen med 

kvalitativa intervjuer är att den intervjuade svarar det denne tror att personen som intervjuar vill 

höra, att personen svarar för att göra ett gott intryck och dölja sin brist på kunskap. Lika så att det 

är mer tidskrävande och svårare att sammanställa när man inte har färdiga svarsalternativ som 

underlag. 

 

4.2 Genomförande av intervjuundersökningen  
 

Jag förberedde mig genom att studera tidigare forskning inom ämnesområdet som jag avsåg att 

undersöka genom en intervjustudie samt formulerade ett syfte i enlighet med Trost (2005), vilket 

utmynnade i en intervjuguide. Jag tränade även intervjuteknik och förtrogenhet med innehållet i 

mitt intervjuområde enligt vad Patel och Davidson (2003) beskriver. Vidare tog jag hjälp av en 

försöksperson med att betrakta frågeområdena och eventuella följdfrågor för att se hur dessa 

uppfattas av en person som inte är lika insatt i problemområdet som jag och för att kunna förebygga 

att frågorna kunde missuppfattas.  

I enlighet med Patel och Davidson (2003) informerade jag NVC-lärarna på förhand angående 

förutsättningar inför intervjuerna samt mig själv som ansvarig för undersökningen. Första 
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kontakten togs med e-post där jag bad om att få ringa personerna och berätta om min undersökning, 

syftet med en intervju samt fråga om de ville delta. Vid ett senare telefonsamtal gav jag mer 

fullständig information om undersökningen och kom överens om tid och plats för intervju. Vid 

intervjutillfället legitimerade jag mig och gav informationen igen muntligen. 

Eftersom avsikten med studien var att ta reda på NVC-lärarnas uppfattning i enlighet med Backman 

(1998) och Patel och Davidson (2003), inleddes intervjun med neutrala frågor som rör 

bakgrundsinformation om informanten. Intervjuerna avslutades även neutralt med utrymme för 

kommentarer kring frågornas innehåll och möjlighet till tillägg av sådant som informanten anser 

betydelsefullt, enlighet med Patel och Davidson. I samtliga intervjuer ställdes följdfrågor för att 

uppnå fördjupning i vissa frågor eller för att be NVC-lärarna förklara hur de menade med det de 

sade, vilket även Bryman (1997) förordar. Jag använde mig av låg grad av standardisering och 

strukturering, vilket innebär att intervjufrågorna anpassades så att informanten fick möjligheter att 

svara fritt. Genom att jag ställde öppna frågor fick NVC-lärarna frihet att tolka dem utifrån sin egen 

inställning eller tidigare erfarenheter, vilket enligt Patel och Davidson (2003) kallas för låg grad av 

strukturering. Enligt samma författare lämnar en helt strukturerad intervju ett mycket litet utrymme 

för informanten att svara inom och att intervjuarna då kan förutsäga vilka alternativa svar som är 

möjliga. 

Intervjuerna i min undersökning genomfördes via telefonsamtal på grund av geografiskt avstånd 

till NVC-lärarna och det ökade kravet på resurser och tidsåtgång som personliga intervjuer skulle 

medföra. Jag intervjuade NVC-lärarna själv och fick tillåtelse att göra en ljudinspelning av 

intervjun för att underlätta bearbetningen av intervjuerna, enligt Bell (2006) och Patel och 

Davidson (2003). Genom att använda inspelning kan fokus läggas på informanten genom att visa 

intresse för deras svar och ställa direkta följdfrågor i stället för att lägga koncentration på att 

anteckna svaren. Motivet för ljudinspelning av intervjuerna var även som Johansson (2001) 

beskriver att jag skulle kunna uppfatta uppehåll i svaren och tonfall genom att lyssna på dem flera 

gånger. Jag beskrev för NVC-lärarna vad deras deltagande i intervju kan bidra till och hur resultatet 

i intervjun kommer att användas, i enlighet med Patel och Davidson (2003).     

Enligt Patel och Davidson (2003) kan intervjuer genomföras genom att intervjuaren träffar 

informanten och genomför intervjun, vilket är det vanligaste. Men intervjuer kan även genomföras 

via telefonsamtal. Alvesson (2011) beskriver att forskaren har möjlighet att göra 

uppföljningsintervju och att den kan genomföras per telefon samt att detta kan räcka om man tycker 

att man har bra kontakt och förtroende. Han skriver dock att en förstaintervju per telefon inte är att 

rekommendera, eftersom man i de flesta fall eftersträvar rikare beskrivningar. Vidare beskriver 

Holme och Solvang (1997) att det vid intervjustudier i en eller annan form finns direkt kontakt 

mellan intervjuare och informant. Det kan ske både genom personliga intervjuer där intervjuare 

och informant fysiskt träffas eller i form av telefonintervju. Författaren beskriver att själva 

frågeformuläret kan vara detsamma i båda dessa valen av undersökning och att fördelen med 

telefonintervju är att den är mindre resurskrävande och sparar tid.    

Trost (2005) beskriver att telefonintervju kan genomföras med varierande grad av strukturering. 

Eftersom jag var ute efter specifik information hade jag en viss struktur på mina frågor, annars är 

risken stor för att man får så mycket information att man inte vet vad man ska göra med den. Jag 

ställde vissa frågor men lämnade också utrymme åt informanten att prata omkring frågorna och de 
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tankar som väcktes i likhet med vad Bell (2006) beskriver. Ämnesområden och teman skapades 

med utgångspunkt från syftet och frågeställningar och följdfrågor användes för att svaren skulle 

kunna utvecklas och fördjupas, allt enligt Bell. 

Jag gjorde en intervjuguide (bilaga 1) enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att i enlighet med 

vad Bell (2006) beskriver säkra att alla teman och ämnesområden täcks under intervjuns gång. 

Intervjuguiden bidrog till att strukturera intervjuns förlopp i likhet med hur Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att en intervjuguide kan bidra till mer eller mindre struktur av intervjuns förlopp. 

I enlighet med detta gjorde jag en intervju som beskrivs vara ett mellanting av en strukturerad 

intervju och en ostrukturerad intervju, genom att intervjuguiden innehåller en översikt över de 

ämnen som ska täckas och förslag till frågor. Mitt omdöme och känslighet som intervjuare har 

avgjort hur strikt guiden följts respektive hur mycket av informantens svar som följts upp och 

därmed de nya riktningar som kan öppna sig (Kvale och Brinkmann, 2014). Endast i inledningen 

av intervjuguiden är frågornas lydelse och ordningsföljd bestämd på förhand men inte i merparten 

av intervjuguiden. Jag stödjer även metodvalet med att Trost (2005) beskriver att intervjuaren i 

kvalitativa intervjuer i möjligaste mån bör låta informanterna styra ordningsföljden i samtalet och 

valet av delaspekter av intervjun. Denna författare rekommenderar också att göra en lista med 

frågeområden vid kvalitativa intervjuer, vilket jag gjorde i form av en intervjuguide. Intervjuguiden 

läste jag upprepade gånger för mig själv för att, i enlighet med Trost lära mig listan utantill innan 

jag började intervjua, vilket Trost kallar att den skall vara internaliserad. På samma sätt bör 

innehållet i själva guiden eller listan bestämmas av undersökningens syfte vilket jag också gjorde. 

Inför skapandet av intervjuguide och genomförandet av intervjuerna hade jag utgångspunkten att 

frågeområdena i intervjuguiden och i genomförandet av intervjuer kan komma i olika ordning och 

att jag som intervjuare kan hoppa fram och tillbaka mellan frågeområdena i likhet med vad Trost 

(2005) beskriver. Trost lämnar dock öppet för att intervjuguiden kan ses över och korrigeras efter 

en intervju eller under processen av att göra flera intervjuer om intervjuaren anser att det behövs. 

I likhet med vad som beskrivs i Kvale och Brinkmann (2014) transkriberades intervjun och den 

utskrivna texten och ljudinspelningen utgjorde det material som jag sedan analyserade. Jag gjorde 

en kvalitativ bearbetning av materialet och bearbetningen sammanställdes och redovisades i 

löpande text enligt Patel och Davidson (2003). Enligt Backman (1998) användes fri disposition 

genom att ordningen av delar i rapporten inte följde någon bestämd strategi. Likaså använde jag 

mig av fylliga beskrivningar i redovisningen av resultat för att kunna ge läsaren en bättre förståelse 

av det tolkade. Jag valde att göra en löpande analys genom att direkt efter intervjuer analysera den 

inspelade informationen med intrycken färskt i minnet för att få möjlighet att utvärdera och kunna 

göra förändringar av intervjuerna. Vid slutbearbetningen läste jag igenom hela textmaterialet och 

förde löpande anteckningar för att uppmärksamma och dokumentera reflekterandet i direkt 

anknytning till det ställe i min text som väckte denna reflektion enligt Patel och Davidson (2003.) 

I den kvalitativa bearbetningen av undersökningen varvade jag egna kommentarer med citat och 

tolkningar av intervjuerna. Jag kopplade enskilda citat till informant, (vilka är anonyma) för att 

visa på att det är olika informanter som arbetar med NVC i olika sammanhang som citeras. 

Som blivande lärare var jag intresserad av en tredje frågeställning: Kan NVC-metoden med dess 

teori om förhållningssätt och metoder användas i skolan för att stimulera elevers personliga 

utveckling och reducera konfliktsituationer och våld? Denna tredje forskningsfråga ingår i den 

avslutande analys jag gjort utifrån  NVC-lärarnas svar.   
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4.2.1 Vetenskapsrådets huvudkrav på information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav på hur humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning ska bedrivas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag har inför, under och efter min undersökning agerat efter dessa principer. Jag 

har genomgående tillämpat informationskravet genom att återkommande informera informanter 

och uppgiftslämnare om min forsknings syfte och deras uppgift i min forskning om de väljer att 

delta, samt villkoren för detta. Jag har även betonat att deltagagandet är frivilligt och att de har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan, vilket svarar mot samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

har inneburit att jag har gett uppgiftslämnare och informanter möjlighet att vara anonyma och att 

deras information erbjudits att vara konfidentiell. Nyttjandekravet innebär att jag återkommande 

förmedlat att uppgifterna som intervjuerna ger endast används för forskningsändamål samt att 

insamlade uppgifter för forskningsändamål inte kommer att användas eller utlånas för 

kommersiella bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

4.2.2 Presentation av studiens informanter; NVC-lärare. 

Nedan presenteras studiens informanter utifrån relevanta bakgrundsvariabler såsom utbildning och 

yrkesområde. Jag har intervjuat fem personer från olika yrkeskategorier. Samtliga informanter som 

ingick i undersökningen har utbildat sig i NVC och har erfarenheter av att arbeta praktiskt med 

denna metod mot en målgrupp. 

Jag kontaktade ett specifikt bokförlag (vilket jag valt att göra konfidentiellt) som ger ut litteratur 

om NVC och är certifierade NVC-tränare för att fråga om de kunde hjälpa mig i insamlingen av 

empiri. Jag förklarade mitt behov av att få deras perspektiv på mina frågeställningar och få tips på 

ytterligare personer som har utbildning i och erfarenhet av att lära ut NVC. Jag valde personer som 
hade olika yrkesroller och arbetade med NVC i olika sammanhang. Jag tillfrågade totalt sex 
personer och jag fick svar av fem som ville ställa upp på intervju.  

Erfarenheterna bland intervjupersonerna varierade eftersom de hade olika yrkesroller och därför 

arbetade med NVC i olika sammanhang. 

Informant A är lärare på en högstadieskola och har arbetat med NVC som ledare i tre studiecirklar 

där en studiecirkel är tio träffar. A vänder sig i sina studiecirklar till privatpersoner i Sverige. A 

använder även i viss mån NVC i sin roll och sitt förhållningssätt som lärare, där NVC är till hjälp. 

A har utbildat sig i NVC på sex stycken helgkurser fördelade på ett år och har gått på några 

föreläsningar tillsammans med sitt arbetslag på skolan där han jobbar (Ur intervju informant A). 

Informant B, har erfarenhet som kursansvarig för Värdebaserat Ledarskap – en kvalificerad 

ledarskapsutbildning för unga ledare inom ideell sektor. Denne har utbildat ledare inom 

näringslivet och ideell sektor, projektledare, styrelser, föräldrar, rektorer, lärare, gymnasieelever, 

arbetssökande, personer med narkotikamissbruk, terapeuter, fritidsledare, behandlingsassistenter, 

socialsekreterare, m.fl. Nonviolent Communication (NVC) eller giraffspråket som det brukar 

kallas, är grunden i B:s arbete med företagsledare, skolungdomar och interner. Informant B leder 

temadagar på olika skolor om kommunikation och konflikthantering som har fokus på NVC i 

gymnasieskolan och på högstadiet. Uppskattningsvis omfattar dessa temadagar 80 procent på 

gymnasiet och 20 procent på högstadiet på skolor i hela Sverige. I sitt arbete med temadagar leder 
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B hela klassen själv, i vissa fall är det B och eleverna, i vissa fall är huvudläraren medverkande och 

i vissa fall så har alla lärare bjudits in till en temadag. Ibland har samtliga elever och lärare bjudits 

in till temadagen. Många gånger är lärarna med i klassrummet för att sedan efteråt kunna diskutera, 

få feedback och ge feedback B hjälper även att medla mellan lärarna och eleverna på skolan. Syftet 

med lärarnas medverkan på temadagarna är också mycket för att förankra temadagen i lärarnas 

arbete och deras kontinuerliga bemötande av varandra på skolan. NVC eller medling inspirerat av 

NVC ska därmed inte ses som en isolerad händelse. B tror att temadagarna får maximal effekt när 

de är en del av någon sort verksamhet eller tankesätt som redan finns i verksamheten. Det är lätt 

att man glömmer bort kunskaper annars. 

Informant B har utbildat sig i 150 dagars utbildning med de certifierade NVC tränarna Marianne 

Göthlin, Towe Widstrand, Liv Larsson (se portalen för NVC i Sverige, länk www.cnvc.se). 

Nonviolent Communication (NVC) även giraffspråket som det brukar kallas, är grunden i B:s 

mångåriga arbete med företagsledare, skolungdomar och interner (Ur intervju informant B). 

Informant C är gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och arbetar på en privat 

gymnasieskola. C arbetar mest som lärare i svenska men har även andra kurser. C har utbildat sig 

i NVC på helgkurser ungefär varannan månad i två år. Informant C har än så länge inte haft 

undervisning om NVC med elever i tjänst som lärare. Men C berättar om hur hon förmedlade 

kunskap i NVC när hon ledde studiecirklar i NVC. C har arbetat som ledare både i studiecirkelform 

och assisterat på två helgkurser i NVC där det har varit uttalat att hennes roll varit att försöka bidra 

till att lära ut NVC. C har lett två studiecirklar med 10 träffar per studiecirkel. Varje träff var 2 

timmar och 30 minuter per gång C påpekar att hon också har fått mycket övning i NVC som handlar 

om att skapa empati, tillsammans med sina vänner och i sitt privatliv. Informant C har varit delaktig 

i att starta NVC European sommercamp här i Sverige, en sommarfestival inspirerad av NVC som 

återkommer varje år i 10 dagar, där hon har arbetat med att sprida NVC. NVC känns som en aktiv 

komponent i mitt liv på något sätt, att hela tiden försöka fylla på och hitta nya vägar och nya sätt, 

att hålla NVC tänkandet levande. (Informant C). (Ur intervju med informant C). 

Informant D arbetar som empatitränare, medlare och är bokförläggare på ett privat företag och har 

arbetat som konsult och utbildare i Sverige och internationellt sedan 1998. D ansvarar för sitt 

privata företags långa utbildningsprogram i kommunikationsträning med hjälp av NVC. Informant 

D har arbetat med kommunikationscoaching och medling med Nonviolent Communication 

(giraffspråket) som utgångspunkt sedan 2001. Skolor, organisationer och arbetsplatser är de 

huvudsakliga sammanhangen som D arbetar med detta. D föreläser och leder kurser om NVC för 

personer på företag och myndigheter men även för privatpersoner. och i konflikter i parrelationer 

och i samtal med enskilda personer. 

Jag skulle väl kunna säga att jag har tre olika roller. En det är när jag håller utbildning. Ja då är det som 

utbildare då. Och när jag jobbar i skarpa lägen då skulle jag kalla det för medlare eller handledare. Jag har ju 

samtal med individer och i Sverige är det en hel del parrelationer och så som vill ha hjälp att samtala och hitta 

samarbete kring konflikter eller utmaningar eller problem som dom har. Jag driver också ett bokförlag som ger 

ut svensk litteratur och nu också Engelsk litteratur om NVC i olika områden och sådär. Det är väl det jag gör 

professionellt alltså  (Informant D). 

Informant D använder också NVC privat i kommunikationen med familj, D säger att där kanske 

NVC påverkar honom mest. Jag frågade D: - Hur ser din målgrupp ut som du möter när du 

förmedlar NVC? D svarar att målgruppen är bred. När han gör uppdrag i organisationer i Sverige 

http://www.cnvc.se/
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så är det allt från personer som jobbar på företag, kommuner eller avdelningar som har alla möjliga 

olika jobbrelaterade funktioner. När D gör öppna utbildningar där privatpersoner eller företag 

vänder sig då är det allt från personer i åldrarna tonåringar till 60-70 åringar. Det är både män och 

kvinnor, men oftast fler kvinnor och den vanligaste personen beskriver D som en kvinna i mellan 

40 och 55 år. När D jobbar utomlands beror det på vad det är för typ av uppdrag. Då är det oftast 

väldigt avgränsat t.ex. som utbildare om det är fredsarbetare på olika fredsorganisationer på 

Srilanka eller som medlare om det är fredsaktivister i Thailand. 

Informant D har studerat NVC i 15 år med bl.a. skaparen av NVC Marshall Rosenberg som lärare. 

Han har haft sammanlagt över 100 dagar praktisk utbildning med olika tränare. Mest lärorikt 

tillägger han är det dagliga lärandet i vardagen. Han driver också ett förlag som ger ut NVC 

litteratur. Han säger att han nog läst allt som finns att läsa om ämnet (Ur intervju med informant 

D). 

Informant E arbetar halva sin tid med biodling och halva sin tid som utbildare av NVC till 

privatpersoner och företag. Informant E har utbildat sig i sex år under NVC utbildning som är 

uppdelad i ettårs- program med en träff varannan månad. Av dessa sex ett års program har E 

assisterat som hjälplärare i tre av dessa ettårsprogram (Ur intervju med informant E). 

 

4.3 Analysmetod 
 

Intervjuerna spelades in och har bearbetats genom att transkriberas, detta förklarar Kvale och 

Brinkmann (2014) är att omvandla ljudupptagningar till skriven text. Jag valde att kategorisera 

intervjusvaren och gruppera dem därefter. Utifrån dessa framkomna grupperingar tolkade och 

analyserade jag empirin. 

I denna studie används induktion för att relatera teori och empiri, vilket Patel och Davidsson 

(2003) förklarar med att en forskare som arbetar induktivt studerar forskningsobjektet, utan att 

först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade 

informationen, empirin, formulera en teori. Med induktion ska forskaren upptäcka något som kan 

formuleras i en teori. Från resultatet växer en teori eller hypotes fram, till skillnad från en 

deduktiv strategi där forskaren utgår från en redan bestämd teori. Att denne inte utgår från en 

tidigare teori innebär inte att man arbetar helt förutsättningslöst. Även den induktivt arbetande 

forskaren har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kommer att färga de teorier som 

produceras. Genom att jag i min studie har varit öppen för det som framkommit under 

bearbetningen av materialet gavs jag möjlighet att dra slutsatser baserade på informanternas 

erfarenheter.  

En risk med detta tillvägagångssätt som Patel och Davidsson (2003) beskriver är att man egentligen 

inte vet något om teorins räckvidd, generalitet, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag 

som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor. Ambitionen med mitt arbete 

är som framgår av syftet att göra en beskrivning av hur NVC-lärare lär ut och tillämpar NVC-

metoden och inte att generera en ny teori. Valet av analysmetod har gjorts för att resultatet också 

skulle kunna användas i ett vidare perspektiv, nämligen för att belysa frågeställningar jag nämnt i 

avsnitt 1. Inledning/introduktion till problemområdet:   
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Är NVC ett lämpligt verktyg:  

-att hjälpa elever att utveckla sin förmåga att kommunicera och hantera konflikter? 

-att guida eleverna så att läroplanens mål uppnås? 

-att öka förmåga hos lärare att kommunicera, hantera och förebygga konflikter?  

-att förbättra arbetet med det sociala klimatet i skolan och för ett livslångt lärande? 

 

 

5. Resultat   
 

Nonviolent Communication är en teoribildning och metodik utvecklad av Marshall B. Rosenberg 

(2003), Han beskriver denna som en process och förhållningssätt till kommunikation och ett sätt 

att få kontakt med oss själva och med andra. Den bygger på färdigheter i språk och 

kommunikation som handlar om att uttrycka sig ärligt och tydligt samtidigt som att lyssna med 

respekt och empati på andra. Kommunikation enligt NVC handlar om medvetenhet om fyra 

huvudområden: observationer, känslor, behov och önskemål. 

Resultatet som presenteras i den här uppsatsen kan ses som ett litet delbidrag till arbetet att belysa 

frågeställningen: ”Kan NVC-metoden med dess teori om förhållningssätt och metoder användas i 

skolan för att stimulera elevers personliga utveckling och reducera konfliktsituationer och våld?” 

Den frågeställningen utgör bakgrunden till den här uppsatsen men på grund av begränsningarna i 

tid och andra resurser har syftet med den här uppsatsen reducerats till att med hjälp av svar från 

intervjuade NVC-lärare beskriva 

1. Hur utbildade NVC-kommunikatörer lär ut NVC-metoden 

2. Interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i utbildningssituationen 

3. Interaktionen mellan NVC-eleverna i utbildningssituationen 

Jag har enligt ett tillvägagångssätt beskrivet i Patel och Davidson (2003) gjort en kvalitativ 

bearbetning av intervjuerna och upprepade gånger läst igenom alla intervjusvaren och sett 

mönster i svaren som jag kategoriserat och redovisat i intervjuresultatet. 

I det följande kommer studiens resultat och tolkning att redovisas tillsammans. 

Resultatet presenteras indelat under fem delavsnitt här nedan: NVC-lärarnas förhållningssätt i 

praktiken, NVC-lärarnas mål med träning av NVC, Hur utbildade NVC-kommunikatörer lär ut 

NVC-metoden, Interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i utbildningssituationen, samt  

Interaktionen mellan NVC-eleverna i utbildningssituationen - elever lär sig tillsammans. De 

slutsatser jag drar från resultaten redovisas i avsnittet 6. Diskusson. 

Resultatdelen inleds med en redovisning av NVC-lärarna och deras förhållningssätt i praktiken 

och NVC-lärarnas mål med träning av NVC. I denna undersökning intervjuades fem personer 

som har erfarenheter av att förmedla kunskap om Nonviolent Communication. Intervjufrågorna 

handlade om hur NVC-lärarna såg på sin undervisning om NVC, deras metoder för utbildning i 

NVC och interaktion mellan läraren och deltagaren samt mellan deltagare. 
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5.1 NVC-lärarnas förhållningssätt i praktiken 
 

Alla informanter säger att NVC hjälper dem i form av ett förhållningssätt som de använder sig av 

privat och i arbetet i synnerhet i kommunikation med eleverna/deltagarna och hjälper dem att uppnå 

ett konstruktivt samtalsklimat. De beskriver att öppenhet med ovanstående aspekter i rollen som 

utbildare har lett till bättre kontakt mellan dem själva och åhörare/elever samt förbättrat förståelse 

hos elever/deltagare för syftet med undervisning av NVC. 

NVC är både innehållet i mitt arbete samt hjälper mig att leva de värden jag vill förmedla. Hantera mina 

reaktioner samt återknyta kontakt med mig själv och andra när jag förlorat den… Hjälper mig navigera i mitt 

inre så att jag lättare kan skapa det jag vill se i världen (Informant D). 

Samtliga informanter beskrev att NVC hjälper dem att medvetet agera istället för att reagera 

slentrianmässigt i kommunikation. Detta genom en ökad medvetenhet om vad som händer inom 

dem själva och andra i kommunikation. Konkret beskrevs exempelvis att tydligt uttrycka orsaker 

till sina önskemål till elever/deltagare och att kommunicera på ett sätt som gör att de kan vara ärliga 

med sina egna känslor, behov och vad som är viktigt för dem själva. NVC-lärarna beskrev att NVC 

hjälper dem att medla i konflikter och vid åsiktsskillnader. Flertalet av dem ansåg exempelvis att 

NVC hjälper dem med att medla utan att favorisera någon part och inte skuldbelägga någon. Lika 

så med frågor kontrollera att de själva och personer de samtalar med har uppfattat samma 

verklighet. Ytterligare en erfarenhet som beskrevs i två av intervjuerna med informanter som 

arbetat med NVC i grundskolan är att NVC har hjälpt dem att vid konflikter avväga när de enbart 

ska skydda individer från fysiskt och psykiskt våld och när de ska medla eller gå in i rollen att 

utbilda om NVC. 

 

5.2 NVC-lärarnas mål med träning av NVC   
 

NVC-lärarna beskrev alla syftet med NVC som att uppnå vilja och förmåga att bli medveten om 

det som händer inom oss själva och andra. Vidare att uppleva att få och ge medkänsla utifrån 

frivillighet och dialog. Däribland att göra oss medvetna om egna och andras observationer, känslor, 

behov och önskemål där det handlar om att rikta uppmärksamhet i lyssnande mot dessa och andra 

delar i vårt språk som är av stor betydelse för människors interaktion och träna att uttrycka detta i 

sin kommunikation. Genom att visa på skillnader och distinktioner i vårt sätt att tänka och i vårt 

språk försöker NVC-lärarna att hjälpa eleven att bli medveten om hur vårt perspektiv och 

förhållningssätt påverkar vår kommunikation och hur andra uppfattar oss. Läraren utgår från 

situationer av interagerande mellan människor och människors kommunikation i form av rollspel 

och praktiska demonstrationer av kommunikation och beteenden för att deltagarna ska träna att 

uppmärksamma skillnader i hur vi själva och andra använder vårt språk och hur förhållningssätt 

påverkar oss som mottagare och sändare i kommunikationen. 

Vidare syftar de till att de personer som lär sig NVC ska förstå sambandet mellan teorierna i NVC 

och sitt eget språk och får ökade möjligheter till att använda NVC i verkliga situationer och att de 

känner att NVC är meningsfullt och användbart för dem själva. Alla informanter beskrev att NVC 

är mer än en kommunikationsmodell, att NVC inte handlar om orden utan att det handlar om ett 
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förhållningssätt. Flera informanter beskrev att de har observerat att när NVC används i 

vardagsspråket så kommer personer att observera vad som händer inom dem själva och rikta 

uppmärksamheten på observationer, känslor, behov och önskemål även om dessa ord inte används 

uttalat.    

Jag kan inte bestämma hur andra pratar men jag kan bestämma hur jag förhåller mig till det, att medvetet välja 

ett förhållningssätt som syftar till att få kontakt i kommunikationen...har du NVC som ett förhållningssätt så 

kommer folk att höra observationer, känslor, behov och önskemål så att säga. Fast du inte säger dom orden utan 

det låter väldigt naturligt i vardagsspråk så att säga (Informant D). 

NVC handlar ju inte om orden utan att det handlar om ett förhållningssätt, antagandet om att vi gör saker för att 

tillgodose behovet att människor vill bidra när de upplever saker som frivilligt (Informant B). 

 

5.3 Hur utbildade NVC-kommunikatörer lär ut NVC-metoden 
 

Alla informanter har använt böcker om Nonviolent Communication som hjälp till praktiska 

övningar som syftar till att träna NVC och dess delar i rollen att utbilda i NVC. De 

rekommenderade Ett språk för livet av Rosenberg, (2003), Nonviolent Communication i praktiken 

av Larsson, (2004), Skapa möten och kontakt genom medling av Larsson, (2008) och Led som du 

lär av Larsson, (2009). NVC-lärarna uttryckte att de utformar utbildning i NVC på ett varierat och 

situationsanpassat sätt som kombinerar teori och praktik, vilket kan handla om de fyra 

komponenterna och nyckelskillnader som NVC har identifierat. De fyra komponenterna är 

observationer, känslor, behov och önskemål innebärande vad vi själva och andra observerar, 

känner, behöver och önskar för att berika våra liv. Nyckelskillnader beskrevs vara:”Vad är en 

observation och vad är inte det?”, ”Vad är en verklig känsla och vad är  inte det?”, ”Vad är ett 

behov och vad är inte ett behov?”, ”Vad är ett önskemål och vad är  inte ett önskemål utan istället 

exempelvis ett krav?”. Nyckelskillnader handlar också om att skilja mellan observationer av 

verkliga känslor kontra tolkningar om vad vi själva eller andra säger eller gör. Skillnaden mellan 

behov och strategier är ett annat exempel på en nyckelskillnad. Sammantaget är målet att uppnå en 

medvetenhet om hur perspektiv och förhållningssätt påverkar vår kommunikation och hur andra 

uppfattar oss genom att visa på skillnader och distinktioner i vårt sätt att tänka och i vårt språk.  

NVC-lärarna beskrev att de inte vill att utbildning i NVC fastnar i diskussioner om teorier. Istället 

vill de uppnå att tillvägagångssätten ska tillämpas i kommunikation med andra i vardagen.   

NVC-lärarna arbetade med eleverna både individuellt, i mindre grupper och i större grupper för 

att förmedla både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpning. I intervjuerna återkom 

beskrivningar av verbala berättelser om teorier eller exempel på kommunikation, genom att läsa 

och skriva, använda video, musik, reflekterande och diskuterande. 

NVC-lärarna använde dramatiserande i rollspel och praktiska demonstrationer av kommunikation 

och beteenden för att tillgodose flera inlärningsstilar. De vill skapa gynnsamma relationer med 

och mellan deltagare där dessa får uppleva förhållningssätt och kommunikation som utgår ifrån 

NVC, i form av att deras egna känslor och iakttagelser uppmärksammas i utbildningssituationen 

av framför allt dem själva men även läraren. 
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Övningarnas längd kan variera från till exempel ett tillfälle till att en uppgift ska genomföras 

under en längre tid exempelvis i form av en uppgift att genomföras hemma dagligen under en 

vecka följt av gemensam övning. 

Ger teoretisk förståelse och praktiska färdigheter 

Jag brukar göra många fysiska övningar så folk får öva och jag försöker synliggöra teorier i NVC och visa praktiska 

exempel på kommunikation (Informant D). 

NVC-lärarna förespråkade träning av förståelse om nyckelskillnader i betydelsefulla delar av 

språket. Språket hos eleven kan låta tekniskt och onaturligt i början av processen att lära sig NVC 

men när de kommit längre i denna process använder de NVC med sitt eget språk och som ett 

naturligt förhållningssätt. 

Jag försöker väva in intellektuell förståelse att folk får fråga att dom får lyssna, få se exempel och framförallt att dom 

får träna, att dom får testa och göra själv och så där. Och att det ska vara roligt för att det kan ju lätt bli laddat och 

krystat om det blir för svårt så att man försöker göra det med glimten i ögat (Informant B). 

Det behövs en balans mellan vad vi ska göra och hur vi gör det för att komma dit (Informant B). 

Det är viktigt med både intellektuell förståelse och att dom får testa och göra själv, träna att göra teorin i praktiska 

övningar (Informant D). 

Samtliga informanter angav att de försöker hjälpa eleven att kunna se skillnad på delar i människors 

språkbruk och deras olika sätt att förhålla sig till sig själv och andra, samtidigt med att belysa hur 

det påverkar uppfattning av andra och sig själva. Lärarna vill belysa hur olika sätt att kommunicera 

budskap på ger olika resultat. NVC-lärarna beskrev att det kan ske genom att eleven tränar att 

känna igen och uttrycka komponenter och nyckelskillnader i språk och förhållningssätt som NVC 

har identifierat. 

Jag brukar göra övningar och saker som synliggör själva distinktionerna…det här med konceptet nyckelskillnader 

hjälper många för att förstå skillnader, alltså att kunna skilja på olika saker för att sen kunna lättare då både förstå 

men också kunna välja olika sätt att lyssna eller uttrycka sig på (Informant D). 

Det hjälper mig jättemycket med sådana här nyckelskillnader för att visa på delar i NVC, Vad är det för någonting 

och vad är det för något det inte är (Informant A).  

NVC-lärarna anger att det är tre olika nivåer eller tre olika dimensioner som är betydelsefulla för 

förmågan att kunna förstå och använda NVC och de utformar tillvägagångssätt för att beakta detta. 

Dessa nivåer eller dimensioner benämns färdighet, klarhet och intention. Under arbetet med att 

lära ut NVC hade de sett att eleverna behöver få färdigheter, konkreta kunskaper. Eleverna behöver 

kunna uttrycka sin mening, man behöver kunna ord, man behöver kunna gissa ett behov och 

identifiera känslor mm. NVC-lärarna låter eleverna få göra en massa övningar där de får träna på 

detta. Lärarna förespråkade att eleven först tränar på ett fragment av helheten och ju duktigare de 

blir på färdigheterna desto fler fragment kan de binda ihop så att det blir mer och mer sammanhang. 

När de exempelvis utbildar i medling så tränar eleverna ett litet moment av medling, exempelvis 

att bara avbryta och ta om en fråga. När alla sedan känner sig bekväma med att säga stopp, avbryta 

och ta om en fråga, lägger de till ett nytt moment genom att gissa en känsla och ett behov, på så 

sätt byggs lärandet. Ytterligare exempel beskrevs vara att låta alla deltagare dela med sig av känslor 

och behov vid flera olika tillfällen för att bidra till att belysa hur dessa är föränderliga. Detta 

beskrevs som första nivån färdighetsträningen. 
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Den andra dimensionen beskrevs som klarhet. Eleven behöver kunna urskilja nyckelskillnader och 

få intellektuell förståelse till att välja ord och tidpunkt för vad man vill säga och göra. NVC-lärarnas 

erfarenhet i att utbilda till användning av NVC visar att elever börjar ställa frågor efter ungefär en 

halv till två dagar. Efter att de övat färdigheter börjar eleverna ställa många frågor som syftar till 

att nå klarhet och få förståelse för sammanhang genom frågor som -Varför blir det så här? -Varför 

fungerar inte det här? -Vad kan jag göra annorlunda? Efter att ha tränat detta med klarhet framhävde 

de tillvägagångssättet genom att låta eleverna gå tillbaka och öva dimensionen färdigheter igen, 

men nu med lite mer klarhet. Enligt NVC-lärarnas erfarenheter leder detta till att eleverna får nya 

resultat och ofta själva märker att de har fått ökad förståelse, vilket leder till nya frågor hos eleven 

för att de då hamnar i svårare utmaningar som de vågar sig på osv. 

Den tredje dimensionen i NVC beskrevs som intentionen och att detta innebär att fråga sig varför 

personen vill använda NVC. 

NVC-lärarna påpekar att lärandet av NVC är individuellt och att variation mellan hur personer går 

igenom de tre dimensionerna av lärandet inte heller är tidsbestämt. 

En del behärskar samtalsteknik och ordförråd sedan tidigare och behöver träna på att förstå syftet 

med och tillämpningen av NVC. Andra elever har intentionen tydligt klart för sig men inte språket. 

För dem blir det de två första nivåerna färdighetsträning och klarhetsträning som hjälper dem till 

att behärska NVC. 

Upplevelser, illustrationer och exempel av interagerande mellan människor 

Att ta inspiration av förhållningssättet i NVC och använda det konkret i kommunikation...jag tydliggör komponenterna 

i NVC och tränar dem med eleverna i samtal och övningar (Informant B). 

För att utbilda i kommunikation med hjälp av NVC rekommenderade NVC-lärarna att utgå från 

situationer där människor interagerar och kommunicerar med andra. De använder sig av rollspel 

och praktiska demonstrationer av kommunikation och beteenden. NVC-lärarna beskrev att de 

utformar tillvägagångssätten utifrån vilka delar i NVC som de avser ska tränas. 

NVC-lärarna använde både fiktiva och verkliga exempel på kommunikation mellan människor. 

Även användes som exempel kommunikation som deltagare själva hade varit med om eller 

budskap de själva skulle vilja förmedla till någon i sitt privatliv. Flertalet informanter beskrev att 

de som utgångspunkt använde sig av samtal med en deltagare om dennes upplevelser av 

interagerande med andra människor för att med NVC hjälpa dem att bli medvetna om orsaker till 

de resultat i form av  upplevelse och kommunikation de upplevt. 

Ett exempel är vad vi som människa känner kontra våra tankar om andras handlingar mot oss: 

Kursdeltagare: då känner jag mig överkörd 

Informant D: var känns det? I kroppen? Eller i knoppen? (Tanke kontra känsla) Så det låter som du tänker att du 

är överkörd? Hur känns det? 

Kursdeltagare: jag känner mig ledsen och arg. 

Informant D: vad gör det med din upplevelse att skilja din känsla från vad du tänker? 

Kursdeltagare: jag kan styra och välja mer och det blir lättare att hitta mina behov också. 
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Ett annat sätt är att använda dialoger och kommunikation hämtade från media såsom tv, tidningar 

och film. Andra utgångspunkter kan vara exempel på situationer där kommunikationen har 

upplevts som lyckad alternativt misslyckad. Kommunikation som hindrar parterna att förstå 

varandra eller att vara medveten om vad som pågår inom dem själva. Merparten av NVC-lärarna 

berättade också om fördelen med att utgå ifrån situationer av konflikter eller dialoger som de själva 

har upplevt eftersom de då känner till mycket om omständigheterna vilket möjliggör att de kan 

svara på frågor om kommunikationen i exemplet. 

Utifrån dom här idéerna och förhållningssättet i NVC exempelvis frivillighet, observation, känslor, behoven och 

önskemål, som man inte behöver tro är sanna men som vi kan testa och utvärdera vad som kan finnas i det, vad tänker 

ni om ett exempel på en situation där den ena personen vill gå ut på bio och de andra vill göra något annat (Informant 

B). 

Många gånger kan man peka ut där kommunikationen brister då finns ju dom där ”grejerna” ofta. Det är ju lättare 

på många sätt att peka ut än vad komponenterna kan vara (Informant B). 

Tillvägagångssätt som beskrevs var att utifrån NVC och dess komponenter observation, känsla, 

behov och önskemål göra omformuleringar av exempel på kommunikation. Ett exempel beskrevs 

vara att identifiera och diskutera vilka behov som kan tänkas bli tillgodosedda utifrån olika exempel 

på hur önskemålet uttrycks. Andra exempel som angetts är att formulera olika sätt att bemöta kritik 

och föreställa sig hur dessa mottages. Andra sätt sades vara att deltagarna får med stöd av en 

översikt av mänskliga behov välja ut ett behov och försöka minnas någon situation när de har 

tillgodosett detta behov. Eleverna ställs inför olika frågeställningar såsom vad de valde att göra för 

att tillgodose dessa behov. En annan övning var att minnas en situation när deras behov inte var 

tillgodosedda och beskriva situationen för sig själv och fråga sig själv vad de kände och gjorde, 

eller vad de hade velat skulle hända i den situationen och vilket behov de hade velat tillgodose med 

detta. 

Ytterligare sätt som beskrevs var att utifrån exempel på situationer av interagerande träna att 

bemöta andra människor med empati. Eleverna får gissa vilka känslor och behov som motiverar 

parterna till det de säger eller gör. Därefter får de formulera önskemål som de tror kan tillgodose 

bådas behov. Eleverna kan träna att be om återkoppling för att utröna om ens egna budskap mottogs 

av den andra parten i enlighet med avsikten. Deltagarna kan också få träna sig själva att säga nej 

eller specifikt uttrycka önskemål så att de förmedlar sina egna och samtidigt försöker tillgodose 

andras behov. Ytterligare exempel på övningar som NVC-lärarna beskrev var att använda kortspel 

för att träna NVC, där korten i detta spel visar ord för känslor och ord för behov. Spelet inriktar sig 

mot att träna sig att känna igen känslor och behov och att hitta vilka behov som är orsaken till våra 

känslor. 

Vad händer om vi väljer det här förhållningssättet om vi tittar på den här situationen? För mig handlar det jätte- 

mycket om att på ett lekfullt sätt praktisera, utforska NVC tillsammans (Informant C). 

Det kan vara allt från skrivövningar där jag ber folk svara på frågor och reflektera, där jag ber dom skriva ner en 

observation, en känsla, ett behov, ett önskemål och sen så brukar jag be om att få höra vad de har skrivit och då blir 

det oftast tydligt att dom kanske inte har skrivit en känsla utan dom har skrivit en tanke och då kan vi böka runt kring 

den nyckelskillnaden och reda ut det hela så att säga (Informant D). 

Rollspel och praktiska demonstrationer av kommunikation och beteenden 

Jag brukar göra många fysiska övningar så folk får öva... Jag gör t.ex. rollspelsövningar där eleverna förbereder 

dialoger som vi sen spelar upp inför gruppen och då kan lära oss av och testa mot teorier i NVC (Informant D). 
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NVC-lärarna beskrev att de använder rollspel och praktiska demonstrationer av kommunikation 

och beteenden för att illustrera komponenter eller nyckelskillnader i NVC. Deltagarna ges 

möjlighet att träna att kommunicera utifrån olika roller som tar utgångspunkt i förhållningssätt och 

betydelsefulla aspekter av kommunikation enligt NVC. Deltagarna får också kunna utgå från 

fiktiva roller eller varandras verkliga roller för att agera med exempel på språk som hindrar 

förståelse och kontakt och kommunikation. 

Ytterligare exempel av två informanter var övningen vargcaféet. Deltagarna deltar i ett rollspel 

med en dialog och får rollen att svara utifrån varsin kategori av förhållningssätt exempelvis 

bedömningar, antydan, etiketter och skuld mm. Utifrån sin roll turas de om att kommunicera sina 

svar till övriga i gruppen på valfritt sätt, med ord och kroppsspråk. 

Deltagarna får observera ett exempel på en dialog och provar olika roller när de bemöter detta exempel, en får säga 

en bedömning och en annan får gissa en känsla en tredje ett behov och en fjärde gissar både en känsla och ett behov, 

personer sitter också runt och lyssnar och har även möjlighet att delta (Informant D). 

NVC-lärarna beskrev goda erfarenheter av att använda en övning i NVC som kallas för fyra stolar 

(en del kallar den för fyra sätt att lyssna på). Denna övning syftar till att träna att bemöta kritik. I 

övningen används fyra stolar och varje stol får representera ett sätt att bemöta kritik. De fyra olika 

sätten att ta emot kritik enligt NVC är utgångspunkterna: det är ditt fel, det är mitt fel, vad är viktigt 

för dig samt vad är viktigt för mig. Detta skrivs på lappar som placeras på stolarna. Läraren ber 

deltagarna att tänka på en situation när man kan hamna i något tjafs och sedan får någon av 

deltagarna säga ett exempel på en kommentar som kan vara utmanande att höra när man är i ett 

tjafs exempelvis: du är jobbig, du måste städa nu. Utifrån varje utgångspunkt tränar deltagarna att 

bemöta kommentarerna. Utifrån stolen det är ditt fel kan svaret exempelvis bli: -nä men jag orkar 

inte kan inte du göra det? utifrån den andra stolen det är mitt fel kan svaret exempelvis bli: - ja 

okey då gör jag väl det då. Vidare svarar deltagarna utifrån stolen vad är viktigt för mig och 

slutligen utifrån stolen vad är viktigt för dig. Övningen sätter fokus på betydelsen av att vara ärliga 

med vad som är viktigt för oss själva och lyssna med empati på vad som är viktigt för andra. 

Tillvägagångssättet att demonstrera ett beteende eller en dialog och att eleverna får träna att 

identifiera och uttrycka komponenterna och nyckelskillnader i NVC eller uttrycka åsikter och 

värderingar i anknytning till detta leder ofta till givande diskussioner eftersom deltagare ofta har 

skilda uppfattningar. 

För att hjälpa eleverna att skilja mellan exempel för undervisning och verkliga reaktioner betonar 

NVC-lärarna vikten av att tydliggöra situationen när deltagarna gör en demonstration som en form 

av undervisning skild från när deras reaktioner är äkta. Kommunikation kan upplevas som 

obehaglig för att det finns makt i kommunikation, vilket kan leda till att åhörarna känner en oro för 

att bli manipulerade eller bli utsatta för någonting som kan kännas obehagligt. NVC-lärarna 

beskrev hur detta kan förebyggas genom att först annonsera att övningen är en demonstration där 

läraren exempelvis kan skälla ut någon på låtsas och därmed visa på kommunikation som inte 

fungerar. 

Alltså om du ska undervisa då kan du ju säga såhär: – jag vill ta ett exempel för att illustrera någonting… Om du bara 

skäller ut någon och sedan efteråt säger att det var bara en illustration då kommer andra inte ha lyssnat för att dom 

troligen kände en obekväm känsla (Informant D). 
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Berättelser, liknelser, bilder och musik 

NVC-lärarna använder metaforer, liknelser, berättelser och anekdoter under utbildning i NVC. med 

syftet att illustrera en känsla eller för att ge att förståelse för tolkningars betydelse när det gäller att 

hantera negativa budskap, att ge nya perspektiv på kommunikation och att beröra deltagarnas 

känslor och behov. Detta ger enligt NVC-lärarna ökad inlärning och förståelse för NVC. De 

uttryckte också fördelen med att rita och använda bilder tillsammans med berättelser då många 

deltagare uppskattar att få höra när någon berättar. NVC-lärarna beskrev vinster av att med hjälp 

av en historia eller en återberättelse visa på sammanhang mellan individers språk och 

förhållningssätt och människors upplevelse av kommunikation. Flera informanter 

rekommenderade att ibland använda sig av att berätta historier som på något vis sammanfattar eller 

belyser NVC eller någon del av NVC istället för att teoretiskt förklara. I en intervju framhölls hur 

man genom att beskriva hur man övar att framställa musik genom att träna skalor och noter för att 

erövra förmågan till kreativt skapande av musik, kan jämföra träning av delmoment inom NVC 

som en hjälp till att sedan ha möjlighet till mer improvisation i verklig kommunikation. En 

informant beskrev att elever i grundskolan när de skriver berättelser i svenska tränar att med en 

lista av ord som beskriver en massa känslor får beskriva karaktärernas känslor och olika uttryck för 

känslor,. Detta för att öka ordförrådet och förståelse för känslor och dess uttryck. 

Det som också brukar ha stor effekt är att berätta historier. Historier, anekdoter som berör så att säga och som då 

innehåller någonting som är annorlunda så att säga eller någonting som man blir berörd av så att säga, som gör att 

man kommer ihåg (Informant D). 

Att svara på deltagarnas frågor genom att använda metaforer, liknelser, berättelser, anekdoter var 

ytterligare tillvägagångssätt som beskrevs. Om eleven dessutom frågar om råd angående 

kommunikation från deras privatliv betonade NVC-lärarna fördelen med att svara genom att berätta 

en historia som liknar den situation eleven berättar om och kan känna igen sig i. Avsikten är att 

visa hänsyn till deltagarens behov av att skydda sin värdighet eller integritet eller för att undvika 

att eleven får känslan av att det blir för personligt. Att använda musik beskrevs av några informanter 

bidra till att förmedla känslor och kärnfulla budskap om NVC till deltagare. Motiv sades vara att 

lärandet då berör kursdeltagarna känslomässigt vilket enligt NVC-lärarna gynnar inlärningen av 

NVC. Flertalet av dem berättar att de fått feedback av flertalet deltagare att musiken i utbildning 

av NVC har varit det som hjälpt dem att komma ihåg kärnan och aspekterna i NVC i sin 

kommunikation i verkliga situationer. 

Snickaren har tappat sin hammare och tittar ut genom fönstret och ser de här pojkarna som leker, och när han tittar 

ut så ser han små tjuvar, som rör sig som tjuvar och ser ut som tjuvar. Han är precis på väg ut och hytta med näven 

för att fråga dem: (-hallå var är min hammare någonstans). Hytter med näven för att han är övertygad om att de är 

tjuvar. På vägen ut så snubblar han på sin hammare som han har lagt vid dörren. Vips när han tittar upp igen så ser 

han inga tjuvar bara pojkar som leker. Vips så var den här bilden av grabbarna som tjuvar borta (Informant B). 

Lär eleven att själv metodiskt reflektera över sin utveckling i lärprocessen 

NVC-lärarna ger återkommande utrymme för deltagarna att reflektera över sitt lärande av NVC 

och inleder utbildningstillfällen med att göra gruppen påmind om syftet med NVC. Den tredje 

dimensionen på inlärning av den beskrivna lärandeprocessen av NVC beskrevs vara intentionen 

och att detta innebär att fråga sig varför personen vill använda NVC. De uttryckte exempelvis att 

NVC kan användas för att manipulera människor men att man också kan använda NVC för att 

skapa en ärlig och just kontakt som bidrar till förmåga att samarbeta. Samtliga informanter 
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uttryckte att de inte hittat snabba enkla sätt när det gällde att träna  individens intention med NVC. 

Ett tillvägagångssätt som beskrevs av alla var att de själva försöker visa det i sitt eget 

förhållningssätt när de bemöter andra och när de undervisar. Merparten av NVC-lärarna 

förespråkade även att återkommande handleda och leda detta lärande hos deltagare under en längre 

tid för att då få chans att träffa dem ofta och kunna ge dem feedback över tid. Detta ökar deltagares 

förutsättningar att reflektera över sig själv och sin intention: Varför de använder NVC, gör sina 

handlingar och säger sina ord. Fördelar som belystes med detta är att utbildaren kan ge NVC:s 

perspektiv och ge möjlighet att ifrågasätta utifrån observationer under längre tid. Det ger också 

bättre möjlighet till att ställa frågor för att hjälpa eleverna att upptäcka eventuella dolda agendor 

hos dem själva samt öka deras självkänsla. 

 

5.4 Interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i utbildningssituationen 
 

NVC-lärarna uppgav ett antal komponenter som de anser vara av betydelse i sitt agerande för att 

hjälpa eleverna att kunna förstå och tillämpa NVC-metoden i sina relationer till andra med syftet 

att lära eleverna metoder för bättre kommunikation och konfliktlösning i vardagen. I det här 

avsnittet presenteras en del av vad NVC-lärarna svarat i intervjuerna som belyser hur de med 

avseende på att åstadkomma detta försöker främja interaktionen mellan sig själva och sina elever. 

Inbjuder till kommunikation genom att vara öppen för diskussioner eller använder diskussion 

som tillvägagångssätt för att få eleverna delaktiga i kommunikationen 

Interaktionen beskrivs som icke kravfylld. Istället för att använda hot om konsekvenser, till 

exempel att betygen skulle bli sämre om inte eleven engagerar sig, lade NVC-lärarna fokus på 

valfrihet och att motivera eleverna genom att visa hur NVC kan tillämpas i elevens eget liv. NVC-

lärarna ger eleverna utrymme att ställa frågor och att diskutera. Eleverna uppmuntras till att testa 

och utvärdera idéerna och förhållningssättet i NVC och hur de väljer att förhålla sig till dem. NVC-

lärarna med sin kunskap om NVC beskrev sin roll som att vara en resurs som eleverna har tillgång 

till i sitt lärande av NVC. Lärarna ansåg det gynnsamt att situationsanpassa undervisningen av 

NVC genom att välja övningar som utnyttjar och tillmötesgår vad som händer i mötet med 

deltagarna. Detta görs för att skapa utmaningar och förutsättningar för diskussion. 

Situationsanpassningar där åsiktsskillnader eller deltagarnas frågor, förväntningar och behov får 

komma fram beskrevs av NVC-lärarna som ett viktigt inslag i undervisningen, liksom att vara 

öppen för att kunskapen kan nås på andra sätt än vad NVC-lärarna eller eleverna först tänkte sig 

vara möjligt. 

 Jag väljer att betona olika delar i NVC och jag kan absolut anpassa detta efter situationen. (Informant E) 

Jag kan absolut styra innehållet efter vad jag ser är behovet på skolan. Jag kan göra det med hjälp av vilka 

övningar, storys jag berättar, vilka saker jag väljer att plocka upp av allt som händer under en lektion. Jag som 

lärare väljer ju vilka observationer jag gör och vilka observationer jag delar med mig av till eleverna och det är 

ju högst subjektivt (Informant B). 

Jag märker när jag kommer in i klassrummet vilka förutsättningar som gäller just nu och då får jag ibland tänka om 

och lägga om upplägget (Informant B). 
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Flertalet NVC-lärare framhöll värdet av att lära ut NVC genom att utnyttja elevernas motivation 

utifrån exempelvis viljan att lösa problem i det egna yrkeslivet eller under elevrådsmöten för elever 

inom svenska skolan. Lärarna strävar att stödja eleverna att förhålla sig och kommunicera på ett 

bra sätt i deras vardagliga relationer. De beskrev att teorierna i NVC ibland tonas ner. Istället kan 

de då utgå från människors vardagsverklighet för att belysa betydelsefulla delar i kommunikation 

enligt NVC. Att lära ut NVC på det sättet minskar risken att lärandet blir onaturligt och för 

teoretiskt enligt NVC-lärarna. 

Man kanske inte ens behöver säga att det handlar om NVC utan istället utgå från erfarenheter av kommunikation och 

svårigheter i relationen till andra t.ex. vänner, kärleksrelationer, familj, sorg, glädje och i dessa diskussioner belysa 

betydelsefulla delar i kommunikation (Informant C). 

NVC-lärarna beskrev att ett betydelsefullt redskap för NVC-utbildning är relationerna till och 

mellan elever. De sade att när eleverna känner förtroende gentemot läraren var de mer mottagliga 

för undervisningen. En NVC-lärare på gymnasiet berättade om elevernas goda omdöme om honom 

som lärare och beskrev att det eleverna ansåg vara orsaken till det omdömet inte handlade om 

lärarens ämneskunskaper utan om relationen till eleverna. Hans sätt att bemöta eleverna, att han 

lyssnade och svarade på deras frågor, gjorde att de kände sig betydelsefulla. 

Jag fick höra bedömningar av eleverna om att jag var den bästa läraren på skolan... Så att bara förmågan att kunna 

lyssna och uttrycka sig är jätteviktigt, vilket NVC hjälper mig med (Informant D). 

Att själv använda NVC-metoden i utbildningssituationen och att beskriva hur och varför. 

Ett tillvägagångssätt som beskrevs av alla var att de själva försöker visa hur NVC-metoden 

fungerar med hjälp av sitt eget förhållningssätt när de bemöter andra och när de undervisar. 

Merparten av NVC-lärarna förespråkade även en återkommande handledning och undervisning 

av eleverna under en längre tidsperiod. Läraren får då chans att träffa eleverna oftare och kan ge 

dem feedback under en längre tillämpningstid. 

De beskrev att de själva tillämpar NVC i sin kommunikation och i sitt förhållningssätt i mötet med 

elever för att dessa ska få uppleva NVC och hur det känns att bli bemött med NVC. Lärarna 

använder sig av NVC-metoden för att skapa en kommunikation med och mellan eleverna som ska 

genomsyras av förståelse för vad som berikar oss själva och samtidigt även andra. Tillämpningen 

av NVC beskrevs handla om att på olika sätt försöka lyssna på andra utifrån de fyra centrala delarna 

i NVC (observation, känsla, behov, önskemål) och att själv uttrycka sig utifrån dessa delar. 

Eleverna kan då lättare se kopplingen mellan övningar för NVC-träning och hur man kan agera i 

verkliga situationer. Beroende på vilka delar i NVC som deltagarna ska träna så väljer NVC-lärarna 

att förtydliga dessa i sin egen tillämpning av NVC i sitt bemötande av eleverna. 

Jag gör ett medvetet val att ha som fokus att den här lektionen den här temadagen så vill jag försöka vara så tydlig 

med de här komponenterna som jag bara kan (Informant B). 

Jag har medlat en del både med elever och med andra människor där det har funnits konflikter. Och ett sätt som jag 

försöker förhålla mig till det ibland, är att när jag medlar eller ingår i en konflikt i klassrummet så tror jag att det 

leder till en förståelse och ett lärande både hos eleverna som är inblandade i konflikten och övriga elever i klassen, 

när det ser hur jag använder NVC. (Informant A). 

Att bli ett levande exempel för vad som funkar det är nog det bästa sättet jag vet. Att inte gå med pekpinnar och säga 

- så där kan du inte säga, det där var inte bra utan att själv bli ett exempel på hur man faktiskt kan göra (Informant 

D). 
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NVC-lärarna återspeglar, tolkar observationer eller visar sina egna känslor, behov och upplevelser 

i rollen som utbildare i NVC. Det kan exempelvis göras när de upplever att de inte förmått förmedla 

det de ville förmedla eller när eleverna uttrycker kritik. Flera lärare använder NVC för att stötta 

elever när de mår dåligt, när motivationen sviktar, när konflikter dyker upp och när åsikter går isär.   

Visst, ni vill ju kanske göra saker bättre, så att det flyter på bättre när ni pratar med folk… är det också så att ni vill 

göra det på ett sätt så att det blir, ja, mer soft stämning och... inte blir obekvämt på något sätt. Är jag helt ute och 

cyklar eller är det något sådant ni menar? (Informant B). 

Är uppmärksam på elevernas reaktioner och ifrågasättanden och använder dessa för att 

synliggöra NVC-metodens användbarhet och situationsanpassar undervisningen i NVC 

Lärarna ansåg det gynnsamt att situationsanpassa undervisningen i NVC genom att vara öppen 

för att kunskapen kan nås på andra sätt än vad de eller eleverna trodde var möjligt. Flertalet lärare 

beskrev att de förlitar sig på sin erfarenhet och känsla för vad som kommer att fungera. De 

försöker uppnå detta genom att utnyttja och tillmötesgå vad som händer i mötet med deltagarna 

samt genom att skapa utmaningar och förutsättningar för diskussion. Ett annat inslag är att vara 

uppmärksam på elevernas reaktioner och ifrågasättanden. Lärarna använder denna öppenhet till 

diskussion som ett tillvägagångssätt för att synliggöra NVC-metodens användbarhet. 

Jag väljer att betona olika delar i NVC och jag kan absolut anpassa detta efter situationen (Informant E). 

Jag kan absolut styra innehållet efter vad jag ser är behovet på skolan. Jag kan göra det med hjälp av vilka 

övningar, storys jag berättar, vilka saker jag väljer att plocka upp av allt som händer under en lektion. Jag som 

lärare väljer ju vilka observationer jag gör och vilka observationer jag delar med mig av till eleverna och det är 

ju högst subjektivt (Informant B). 

Jag märker när jag kommer in i klassrummet vilka förutsättningar som gäller just nu och då får jag ibland tänka om 

och lägga om upplägget (Informant B). 

Flera lärare lär ut NVC genom att utnyttja elevernas motivation att påverka sin verklighet. En elev 

önskar kanske exempelvis lösa problem i det egna yrkeslivet eller under elevrådsmöten för elever 

inom svenska skolan. Läraren kan då välja att tipsa eleven om hur den kan förhålla sig och 

kommunicera i denna självupplevda situation med relationer till andra. 

 

5.5 Interaktionen mellan NVC-elever i utbildningssituationen - elever lär sig 

tillsammans. 
 

NVC-lärarna uppgav också i sina intervjusvar komponenter som andra elever kan bidra med och 

som lärarna anser vara av betydelse för att eleverna ska kunna förstå och tillämpa NVC-metoden i 

sina relationer till andra för bättre kommunikation och konfliktlösning i vardagen. I det här avsnittet 

presenteras en del av vad NVC-lärarna svarat i intervjuerna som belyser hur eleverna med avseende 

på att detta kan främja interaktionen mellan sig själva och sina medelever. 

Situationen med en elev som exempelvis önskar lösa problem med relationer i det egna yrkeslivet 

eller under elevrådsmöten för elever inom svenska skolan kan också användas i undervisningen 

genom att eleverna själva får chans att stötta varandra med hjälp av NVC, ibland med lärarens 

hjälp.    
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NVC-lärarna beskrev att de har en tillåtande hållning till att elever vid inlärandet av NVC 

samarbetar och går fram och tillbaka i av övandet av delmoment och mer helhet och i de olika 

dimensionerna i lärandet av NVC: färdighet, klarhet och intention.  

Lärarna ger eleverna frihet att själva ställa nya frågor för att de ska kunna anta svårare utmaningar. 

Detta förhållningssätt till varandras lärande försöker lärarna uppnå med hjälp av elevernas 

interagerande med varandra. Många av tillvägagångssätten är utformade på ett sätt där elever övar 

tillsammans. Det ges också utrymme för självständigt lärande som då ofta följs upp med hjälp av 

reflektion tillsammans i elevgruppen. Deltagarna blir tillsammans delaktiga i varandras processer 

med att lära sig NVC. Det sker utifrån en frivillighet om vad de vill delge andra och med ett klimat 

som karaktärernas av öppenhet för diskussioner och möjlighet för eleverna att ge uttryck för sina 

olika åsikter. Elever får sinsemellan göra reflektioner kopplade till övningar och konfliktsituationer 

tagna från egna erfarenheter av kommunikation i vardagen för att finna effektiva lösningar. Att ta 

vara på elevernas förmåga att förstå varandras språk i deras lärprocess beskrevs som ett gynnsamt 

tillvägagångssätt av NVC-lärarna. Deltagarna interagerar även genom att de väljer en person till 

att fungera som stöd utanför lektionstid i processen att lära sig NVC. Syftet är att ge möjlighet till 

samtalsträning för att ytterligare förvärva kunskaper i NVC som ett komplement till den 

samtalsträning som eleverna gör sinsemellan under utbildningstillfällena. NVC-lärarna beskrev att 

när eleverna successivt bygger upp relationen med varandra gynnar det inlärningen. Ett öppet 

klimat och stöttning av eleverna till att ge uttryck för sina åsikter beskrevs vara relationsskapande 

verktyg. Lärarna stimulerar eleverna att stötta och utveckla varandra genom att tillsammans göra 

självreflexioner över det egna lärandet av NVC. Eleverna får exempelvis reflektera över 

upplevelser av hur lärande om NVC i form av deltagande i rollspel och övningsdialoger fungerat. 

De får reflektera över vad de har lärt sig och vad de vill lära sig mer om. De ges då möjlighet att 

reflektera över vilka kritiska tankar de har om sig själva och hur de kan omformulera dessa tankar 

med hjälp av NVC för att visa sig själva empati. De kan exempelvis få tänka över sätt att hantera 

relationer i olika situationer genom att identifiera känslor och behov som blivit tillgodosedda eller 

inte blivit det. 

Medvetandegör hos eleverna den positiva känslan som uppstår genom att man bemöter varandra 

respektfullt genom att använda NVC-metoden 

Eleverna får träna att kommunicera med varandra med avsikten att empatiskt förstå varandra. 

Enligt NVC-metoden kan det göras exempelvis genom att lyssna till andra och själv uttrycka sig 

med hjälp av att iaktta de fyra komponenterna observation, känsla, behov och önskemål i 

kommunikationen. Läraren försöker få eleverna att agera så, inte bara när de deltar i praktiska 

övningar, utan vill även lära eleverna att agera stöd till varandra i vardagliga situationer. Det större 

ordförråd eleverna får med hjälp av NVC-metoden beskrevs ge ökad medvetenhet om det som 

händer inom och i relationen mellan eleverna. Den känslomässiga upplevelsen av att uppleva att 

bli bemött och bemöta andra utifrån en medvetenhet som grundar sig på NVC gynnar inlärningen. 

Eleverna lär sig vanligtvis att förstå och tillämpa NVC i sitt liv med hjälp av detta tillvägagångssätt 

och det illustrerar hur NVC kan ta sig i uttryck i verkligheten och är ett bra komplement till 

teoretiska genomgångar och övningar. 

 



 

35 

 

6. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på och beskriva hur några utvalda personer som har 

erfarenhet av att arbeta med att lära ut NVC går tillväga och vad de erfarit i detta arbete. I detta 

kapitel ska jag göra en återblick på studien ur ett kritiskt perspektiv för att hitta eventuella brister, 

men också för att knyta an till den litteratur som presenterats i bakgrunden.       

 

6.1  Reliabilitet och Validitet 
 

I kvantitativa studier är god validitet att veta att vi undersöker det vi avser att undersöka. God 

reliabilitet är att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. 

Enligt Patel och Davidson (2003) närmar sig begreppen validitet och reliabilitet varandra i en 

kvalitativ studie vilket innebär att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 

Validitetsbegreppet får istället en vidare innebörd inom kvalitativ forskning. Strävan efter god 

validitet i kvalitativa studier begränsas inte till själva datainsamlingen utan genomsyrar 

forskningsprocessens samtliga delar. 

Genom litteraturstudier har jag bildat mig en teoretisk förförståelse inom det forskningsområde jag 

avsåg att undersöka. Med utgångspunkt i litteraturstudien och områdets specifika begrepp och 

innehåll formulerade jag intervjufrågorna. En förbättringsmöjlighet med min studie ser jag kunde 

vara att som Patel och Davidson (2003) beskriver säkerställa innehållsvaliditeten genom att någon 

som är väl insatt i mitt problemområde på förhand skulle ha granskat mitt instrument. I stället bad 

jag en person som inte är insatt i mitt problemområde granska intervjufrågorna. Ytterligare 

förbättringar ser jag kunde ha varit att som Patel och Davidson (2003) beskriver öka den samtidiga 

validiteten genom att jämföra utfallet med mitt instrument, intervjuer, med utfallet genom en annan 

teknik för att undersöka samma sak, exempelvis med hjälp av en observation.      

Jag studerade NVC i olika sammanhang, både från skolverksamhet och verksamhet utanför skolan. 

Dessa förberedelser tillsammans med insamlingen av empiri i min studie tycker jag gav mig en 

insikt som möjliggjorde för mig att analysera om NVC kan uppnå målen i Lgr 11. En brist i min 

studie ser jag kan vara att tolkningen av Lgr 11 är min egna subjektiva. Dessa ställningstaganden 

bidrog till att öka validiteten i undersökningen enligt Patel och Davidson (2003). Jag upplevde 

inget internt bortfall d.v.s. om någon i undersökningsgruppen lät bli att svara på frågor eller svarat 

så besynnerligt att jag inte kunde ta med den individens svar. 

Samtliga intervjuer i min studie genomfördes via telefon, vilket skulle kunna betrakas som negativt. 

Att träffa NVC-lärarna under intervjuerna hade kunnat vara bra för att få ytterligare intryck av 

NVC-lärarnas kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall, vilket enligt Bell (2006) är en fördel. 

Samtliga intervjuer spelades in med NVC-lärarnas godkännande. Enligt Patel och Davidson (2003) 

kan en nackdel med ljudinspelning av intervjuer vara att närvaron av bandspelare under intervjuer 

kan störa informanten och påverka de svar man får. En fördel med att jag gjorde telefonintervjuer 

kan vara att denna eventuella konsekvens kanske inte blev lika påtaglig för att en bandspelare inte 

var fysiskt synlig för informanten. Jag var medveten om att telefonintervjuer vanligen är 
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standardiserade och inte nödvändigtvis är lämpade för mera in- eller djupgående frågor och svar 

som Trost (2005) beskriver. Jag tycker dock att jag har fått bra möjligheter att förstå den 

intervjuade, sätta mig in i deras situation och sätt att tänka, och att informanten känner att det mer 

liknar ett samtal som Trost anser är viktigt. Jag visade mitt intresse för att få inblick i olika 

omfattning av att använda och lära ut NVC till andra på olika sätt och i olika sammanhang. Jag 

tycker att jag motiverade NVC-lärarna genom den personliga relationen som uppstår mellan 

intervjuare och informant genom att jag visade mitt engagemang för ämnet och deras berättande. 

Det blev långa intervjuer där jag kunde bilda mig en uppfattning om NVC-lärarnas språk och 

tonläge och därmed uppnå större flexibilitet och bredare svar i förhållande till enkäter som Bell 

(2006) beskriver. Längden på intervjuerna tycker jag ledde till att jag fick bra kontakt och 

förtroende av NVC-lärarna. De inledande kontakterna med informanter via mail och telefonsamtal 

innan intervjuerna tror jag även bidrog till att skapa bra kontakt och förtroende. 

I likhet med vad Patel och Davidson (2003) beskriver anpassades intervjufrågornas ordningsföljd 

till problemområdets delområden. Ibland var det svårt att avgöra om informanten i sitt svar på en 

öppen fråga täckte in ämnesområdena och om det fanns behov av att stödja samtalet med 

följdfrågor eller om följdfrågor skulle leda till att jag avbröt i onödan. För att hantera detta under 

intervjuns gång använde jag en intervjuguide med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar för att i enlighet med Bell (2006) täcka in alla ämnesområden och teman under 

intervjuerna. 

Jag upplever även att jag uppnådde flexibilitet genom att göra som Trost (2005) beskriver att 

frågeområdena i intervjuer kan komma i olika ordning och att intervjuaren kan växla mellan 

frågeområdena, vilket också bidrog till att det uppstod en förtroendefull relation. NVC-lärarnas 

utbildning inom NVC samt mängden praktiskt arbete som utbildare av NVC har haft betydelse för 

NVC-lärarnas svar. Informanter med mycket utbildning inom NVC samt mycket praktisk träning 

i att själv utbilda i NVC har haft mer att berätta om under intervjuerna än de som har haft mindre 

av detta. 

För att uppnå reliabilitet berättade jag för NVC-lärarna hur jag uppfattade deras svar för att försäkra 

mig om att jag hade uppfattat dem rätt och för att minimera effekten av att som Bell (2006) 

uttrycker, att en nackdel med intervjuer är att de är subjektiva. Patel och Davidson (2003) beskriver 

fördelen att i intervjuer använda inspelning i form av ljud för att NVC-lärarnas svar ska registreras 

exakt vilket jag också gjorde för att uppnå reliabilitet. Jag upplevde fördelen med detta, i synnerhet 

för att vid analysen kunna lyssna på NVC-lärarnas svar så många gånger jag behövde för att 

försäkra mig om att jag hade uppfattat allt korrekt. Därmed kunde jag också undvika de risker som 

Kvale (1997) beskriver, att intervjuaren påverkar informationen. 

I likhet med vad Bell (2006) beskriver upplevde jag att intervju som metod gav mig ett gediget 

material. Nackdelen att intervjuer är tidskrävande i form av att formulera frågor och att analysera 

svaren, de inspelade intervjuerna tar lång tid att transkribera (Patel och Davidsson, 2003; Bell, 

2006). Jag hanterade detta genom att göra ett fåtal intervjuer i likhet med vad Bell (2006) beskriver. 

Dessutom skrev jag ut en intervju innan jag genomförde nästa intervju, som mest gjorde jag två 

intervjuer innan jag skrev ut dem. Jag tillämpade det Patel och Davidson (2003) skriver om att göra 

löpande analyser av insamlat material för att det kan ge idéer till den fortsatta undersökningen. Den 

löpande analysen hjälpte mig att upptäcka att informanten uppfattade frågor på ett annat sätt än vad 
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jag på förhand hade tänkt på, vilket möjliggjorde justeringar. Jag har i analysen använt mig av 

fylliga beskrivningar genom att redovisa beskrivningar av den kontext i vilket den studerade 

företeelsen finns, för att intervjupersonernas svar inte ska ryckas loss från sitt sammanhang. Vidare 

eftersträvade jag även att inte påverka materialet vid transkriptionen av intervjuer till text. Jag har 

också redovisat direktcitat från intervjuerna för att lyfta fram det jag anser beskriver eller 

sammanfattar deras utsagor väl. I enlighet med Patel och Davidson (2003) har jag för att öka 

validiteten även valt att i resultatdelen göra rubriker som tematiserar tolkningen. 

 

6.2  Resultatdiskussion 
 

Frågorna i intervjuerna handlade om hur NVC-lärarna såg på sin undervisning i NVC, deras 

metoder för utbildning i NVC och interaktion mellan läraren och deltagaren samt mellan deltagare. 

Här diskuterar jag det jag tycker är det viktigaste. 

NVC-lärarna beskrev i samstämmighet de centrala målen med träning av NVC. De framhöll att de 

personer som lär sig NVC ska förstå sambandet mellan teorierna i NVC och sitt eget språk och få 

ökade möjligheter till att använda NVC i verkliga situationer. Att uppnå en vilja och förmåga till 

inlevelse och förståelse för andra människor och deras uppfattningar av sin omgivning samt att 

tillgodose våra egna behov samtidigt som vi tillgodoser andras behov. De beskrev språkets 

betydelse för detta och målet att urskilja vilka faktorer som är betydelsefulla för förhållningssätt 

och kommunikation och hur de hänger ihop. De uttryckte målet om en medvetenhet om hur 

perspektiv och förhållningssätt påverkar vår kommunikation och hur andra uppfattar oss genom att 

visa på skillnader samt distinktioner i vårt sätt att tänka och i vårt språk. Detta sades vara en viktig 

förutsättning för att kommunicera empatiskt till andra men även till sig själv och att bli medveten 

om vad som händer inom oss själva i kommunikation med andra. 

Rosenberg (2003) beskriver NVC som en process och förhållningssätt till kommunikation som 

hjälper till att kommunicera till sig själv och andra på ett sätt som tydliggör att vi har ett val, att vi 

är ansvariga för våra egna tankar, känslor och handlingar. NVC bygger på färdigheter i språk och 

kommunikation som handlar om att uttrycka sig ärligt och tydligt samtidigt som att man lyssnar 

med respekt och empati på andra. Det Informanterna anger som syfte och betydelsefulla delar i sitt 

arbete att lära ut NVC liknar det Ellmin (2008) belyser om språkets betydelse för vår reflektion om 

vad som händer inom oss likväl som för dialog med andra. Att språket hjälper oss att kunna sätta 

ord på våra behov, värderingar och handlingsval, så att de blir begripliga, tydliga och leder till 

klarhet och förståelse mellan oss människor. 

NVC-lärarna använder varierade metoder av både teoretisk förståelse, praktisk träning och 

reflektion riktade mot elevers individuella svårigheter och olika förmågor som de behövde träna 

på för att lära sig att använda NVC och dessa metodval framhölls som betydelsefulla. Detta 

samstämmer med uppfattningen i Lgr 11 där en likvärdig utbildning beskrivs med att 

undervisningen inte att ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 

lika, utan genom att det ska finnas olika vägar att nå målen och att hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. NVC-lärarnas beskrivningar av att använda exempel på situationer 

av kommunikation mellan människor och olika sätt att förhålla sig i kommunikation som 
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utgångspunkter i lärandet av NVC beskrevs vara betydelsefulla av NVC-lärarna. Detsamma gällde 

praktisk övning med rollspel, och att själv använda NVC i interagerandet med eleverna och med 

dramatisering av exempel. Detta ser jag liknar tankar från styrdokument för den Svenska 

grundskolan om att tillgodose olika inlärningsstilar. Dock har jag erfarenhet av upplevelser i 

grundskolan där krav på vad elever ska hinna lära sig medför tidsbrist för att som metod praktisera 

rollspel och dramatiseringar. I Lgr 11 står: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet  (Skolverket 2011 s.10), 

NVC-lärarna beskriver utmaningar som elever ställs inför och att det ofta handlar om att de behöver 

reflektera över sin intention, varför de använder NVC, vilket en kontinuerlig utbildning har goda 

möjligheter att uppnå.  Alla informanter uppgav att de på sitt sätt försöker agera för att eleverna 

själva ska känna att NVC är meningsfullt och användbart för dem. 

NVC-lärarnas beskrivningar av tillvägagångssätt för lärande av NVC, exempelvis träning att uppnå 

vilja och förmåga till inlevelse och förståelse för det som händer inom oss själva och andra i form 

av observationer av omgivningen, känslor, behov och önskemål. NVC syftar till att ge bättre 

möjlighet att kunna ta ansvar för det som händer inom oss själva istället för ett skuldbeläggande 

och en klassificering av andra. NVC syftar också till att skapa en förmåga att tillgodose egna behov 

samtidigt som vi tillgodoser andras behov. I interagerande med och mellan deltagarna i en 

utbildningssituation som också genomsyras av NVC ser jag ett tydligt samband med mål i Lgr 11. 

Nämligen att eleven ska utveckla förmåga att arbeta tillsammans med andra och att eleven ska få 

utveckla förmåga att handla för andras bästa och förmågan att förstå andra människors situation 

och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

NVC-lärarnas beskrivning av tillvägagångssätt för att ge medvetenhet om och förmåga till 

tillämpning av betydelsefulla aspekter i NVC betonade betydelsen av hur vi använder vårt språk i 

lyssnande och talande till andra och oss själva för en mer medveten bild av vad som händer inom 

oss själva och inom andra. Jag ser nedan många gemensamma nämnare med styrdokument för den 

svenska skolan och goda möjligheter med hjälp av NVC uppfylla dem. Med förmåga att använda 

NVC i sitt eget språk och som ett förhållningssätt som mycket gynnsamt för att uppnå bland annat 

målet i kursplanen för Moderna språk: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga 

innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna 

anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare (Skolverket 2011 s.76). 

Detta ser jag likheter med Lgr 11 att eleven ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

få tilltro till sin språkliga förmåga genom att samtala, läsa och skriva. Läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Skolan har 

både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. I Lgr 11 står 

det: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genom gången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt  (Skolverket 2011 s.13). 
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I kursplanen för Svenska är ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter ett centralt innehåll likaså ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Där beskrivs 

språket som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära och att språket 

utvecklar identitet, uttrycker känslor och tankar och hjälper till förståelse för hur andra känner och 

tänker. Vikten av ett rikt och varierat språk motiveras med att kunna förstå och verka i ett samhälle 

där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Även verksamheten i fritidshemmet ska bidra till att stärka elevernas språkutveckling i vardagliga 

sammanhang och att de förstår och blir förstådda. Verksamheten ska arbeta med grupprelationer 

och elevers övergripande sociala utveckling. I leken i fritidshemmet ges möjligheter för eleverna 

att utveckla samarbets- och kommunikationsförmåga, turtagning och samförstånd (Skolverket 

2014). 

 

6.3 Kan NVC-metoden med dess teori om förhållningssätt och metoder 

användas i skolan för att stimulera elevers personliga utveckling och reducera 

konfliktsituationer och våld? 
 

NVC-lärarnas beskrivningar av praktiska övningar som kombineras av diskussion och ett 

interagerande med och mellan deltagare som karakteriseras av att ta tillvara olikheter och skilda 

uppfattningar för träning av kommunikation med hjälp av NVC, ser jag liknar pedagogers uppgift 

att stödja elevers förmåga att resonera med andra utifrån olika ståndpunkter och att konflikter kan 

användas för att utveckla deras förmåga att lösa meningsmotsättningar på ett respektfullt och 

konstruktivt sätt enligt allmänna råd och kommentarer för fritidshem (Skolverket 2014). Det berör 

också det som beskrivs i Lgr 11 om att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

personliga ställningstaganden samt uppmuntra och ge möjligheter att de förs fram. 

 

6.4 Sammanfattande slutsatser  
 

I styrdokumenten för den svenska skolan nämns inte specifikt Nonviolent Communication men 

styrdokumenten tar upp mål och kunskapsområden för skolan som sammanfaller med syftet med 

NVC liksom förmågor som NVC tränar enligt vad NVC-lärarna uttryckt. NVC-lärarnas 

beskrivning av syftet med NVC var samstämmiga. Något gemensamt för alla informanter var att 

de beskrev sig använda varierade tillvägagångssätt och att de i varerande omfattning beskrev på 

vilka sätt lärandet av NVC är individuellt. Detta ser jag är i linje med det skolverket beskriver i Lgr 

11 om att undervisningen ska tillgodose flera inlärningsstilar. Gemensamt var också att de uttryckte 

att de använde litteratur om NVC som stöd i detta arbete. I beskrivningen av Nonviolent 

Communication i Rosenberg (2003) och i NVC-lärarnas svar belyses NVC som ett förhållningssätt 

som kan ges uttryck i ett vardagligt språk som inte gör anspråk på att det finns ett rätt och ett fel 

sätt att prata på, utan att vi kan välja och säga samma sak på så många olika sätt. Detta är en bra 

förutsättning för NVC att kunna bidra till skolans mål och kunskapsområden. NVC-lärarnas 
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beskrivning av tillvägagångssätt där processen i lärandet av NVC sker under en längre tid tycker 

jag också sammanfaller med kunskapssynen i lgr 11. 

Att NVC-lärarna uttryckte att NVC hjälper dem själva genom att underlätta och förbättra 

kommunikationen med och mellan deras elever och bidrar till ett konstruktivt samtalsklimat ser jag 

kan stödja motivet till att lärare och elever i skolan lär sig NVC. Lika så att NVC-lärarna uttryckte 

att deras elever och deltagare på utbildningar i NVC också förbättrar sin förmåga att kommunicera 

och lösa konflikter efter att ha tränat NVC på dessa utbildningar. Jag konstaterar att NVC-lärarna 

beskriver en annan erfarenhet än det Ellmin (2008) belyser om undersökningar som inte behandlar 

NVC men att meningarna går isär om i vilken utsträckning olika övningar och material fungerar 

för att träna konflikthantering. Skolans möjligheter att arbeta långsiktigt med elever ser jag har 

goda möjligheter att uppnå NVC-lärarnas beskrivning av att det är gynnsamt om utbildningen sker 

kontinuerligt över längre tid. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad 

som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och 

lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion (Skolverket 2011 s.10). 

 

6.5 Fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att under en lite längre tid utvärdera hur målen i Lgr 11 uppnås om NVC 

skulle användas i den svenska grundskolan. Jag drar slutsatsen att det inte räcker med teoretiska 

studier i NVC utan att praktisk utbildning i NVC och ett kontinuerligt användande av arbete med 

hjälp av NVC i skolan skulle kunna vara en viktig faktor för att både pedagoger och elever ska 

kunna bygga erfarenheter för både personlig utveckling och för att med hjälp av NVC-metoden 

främja god kommunikation, bättre konflikthantering och att förebygga våld. 
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Bilaga 1: Intervjuguide   

Jag berättar om: Syftet med denna studie är att undersöka hur några utvalda personer går till väga 

för att lära ut NVC? Till både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning. 

Presentation av mig och mitt arbete med avgränsning: Jag är inte intresserad av att jämföra 

informanterna mot varandra eller mot teorin om NVC. Jag har valt att fördjupa mig i teori och 

styrdokumenten för den svenska skolan samt att intervjua personer med olika yrkesroll som har 

erfarenhet av att med hjälp av Nonviolent Communication hjälpa andra till förbättring av deras 

sätt att kommunicera och hantera konflikter. Teoretisk fördjupning i NVC och intervjuer av 

personer som har erfarenhet av NVC gör jag med syfte att beskriva: 1.hur utbildade NVC-

kommunikatörer lär ut NVC-metoden, 2.interaktionen mellan NVC-läraren och dess elever i 

utbildningssituationen, 3.interaktionen mellan NVC-eleverna i utbildningssituationen. Samt lära 

mig mer om hur kommunikation med hjälp av Nonviolent Communication kan tränas för att ge 

mig själv i mitt arbete som lärare större möjligheter att hjälpa elever med deras utveckling. Ni har 

möjlighet att vara anonyma, jag frågar er om ni samtycker till ljudinspelning av intervjun, ni har 

rätt att avbryta. Nedan tar jag upp innehållet i intervjuguiden: Jag utgår från frågeområden: NVC 

för informanterna själva och dess bakgrund, tillvägagångssätt förebyggande, tillvägagångssätt 

situationsbundet och tre teman: Information, åsikt och handling. 

NVC för informanterna själva och dess bakgrund: Information/åsikt/handling 

● I vilket sammanhang utbildar du andra i NVC? använder NVC? 
● Har du gått utbildning i NVC? Om ja, i sådana fall vilken utbildning? 
Hur skulle du beskriva vad NVC är? 

● Hur skulle du beskriva din yrkesroll? din roll som utbildare av NVC? 
● På vilket sätt hjälper NVC dig i rollen som utbildare av NVC, Privatliv, yrkesroll, i konflikt? 
● Kan du beskriva hur du uppfattar dig själv? Hur beskriver du din roll? 
● Hur beskriver du en konflikt? 

I situationer då andra personer har konflikter mellan varandra som uppstår i ditt 

yrke? 

● På vilket sätt hjälper NVC dig i dessa situationer? 
● Kan du beskriva hur du uppfattar dig själv? Hur beskriver du din roll? 

Erfarenheter av NVC i den svenska skolan, I elevers verksamhet, i pedagogers arbetslag? 

● Kan NVC bidra till att uppfylla styrdokumenten, värdegrundsarbete för den svenska skolan? 
Erfarenheter av deltagares lärandeprocess av NVC? 

● Erfarenhet av om NVC bidragit till konflikthantering? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tillvägagångssätt förebyggande: Information/åsikt/handling 

Informanternas syn på sin roll och ledarstil som utbildare av NVC? 

● Förhållningssätt till deltagares lärprocess? 
● Syfte? 
● Utmaningar och problem? 

Tillvägagångssätt för att lära ut NVC? Till både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning? 

● Utifrån Informanternas olika sammanhang: yrke, privatliv, konflikter, annat? 
● Vilka kunskaper behövs för att behärska NVC? för att utbilda andra i NVC? 
● Tillvägagångssätt, tillgodose inlärningsstilar, vilka uttrycksformer? 
● Tillvägagångssätt, introduktion och upplägg över kort och lång tid? 
● Tillvägagångssätt utifrån delar till helhet? Från helhet till delar? 
● Tillvägagångssätt med fokus på de fyra komponenterna i NVC? 
● Tillvägagångssätt med fokus på nyckelskillnader inom NVC? T.ex: empati och sympati 
● Tillvägagångssätt med fokus på vad som händer inom sig själv och andra? 
● Tillvägagångssätt för träning av konflikthantering med hjälp av NonviolentCommunication? 
● Hur kan medvetenhet om de sätt att kommunicera som försvårar vår kontakt med andra 

människor uppmärksammas/tränas? t.ex. bedömningar, kritik, skuldbeläggande osv. 

● Vägledning och tips för lärande och utbildning av NVC? x Utmaningar och problem? 

 

Tillvägagångssätt situationsbundet: Information/åsikt/handling 

Tillvägagångssätt för att lära ut NVC? Till både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning 

utifrån situation? 

● Utifrån situation, sammanhang, problem/utmaningar som de upplevt? 
● Utifrån deltagarens inflytande och perspektiv: motivation, erfarenhet och lärande med andra. 
● Utifrån hantering av konfliktsituationer och åsikter som uppstår mellan deltagare? 

Utifrån hantering av konfliktsituationer och åsikter mellan de själva som ledare och deltagare? t.ex: 

ifrågasättanden, kritik och avståndstagande 

  



 

 

Bilaga 2: Nonviolent Communication (NVC)  av Rosenberg  

 - Presentation av teori och metod. 

Nonviolent Communication (NVC) är en metod utarbetad av Marshall B. Rosenberg (2003.). Han 

beskriver denna metod som en process och ett förhållningssätt till kommunikation och ett sätt att 

få kontakt med oss själva och med andra. Den bygger på färdigheter i språk och kommunikation 

som handlar om att uttrycka sig ärligt och tydligt samtidigt som att lyssna med respekt och empati 

på andra. Kommunikation enligt NVC handlar om medvetenhet om fyra huvudområden: 

observationer, känslor, behov och önskemål. NVC-metoden tillämpas och lärs ut av personer som 

i olika miljöer guidar och utbildar människor till att med hjälp av NVC utveckla sin förmåga till 

bättre kommunikation och konflikthantering. 

NVC-metodens fyra komponener Observation, Känsla, Behov samt Önskemål 

Nonviolent communication (NVC) går ut på att fokusera medvetenheten på fyra områden,  vilket i 

NVC benämns de fyra komponenterna: 

Första komponenten i NVC - Observation 

De flesta av oss har svårt att observera människor och beteenden utan att döma, kritisera eller att analysera på något 

annat sätt. (Rosenberg, 2003, s.45) 

Första komponenten i NVC är således de konkreta handlingar vi observerar som påverkar vårt 

välbefinnande. När vi observerar det som händer i vår värld är det viktigt att göra tydliga 

observationer av vad vi ser, hör eller berör som påverkar hur vi känner oss, utan att tolka eller 

bedöma. Enligt Rosenberg ska vi alltså uppmärksamma specifika beteenden, handlingar när vi 

observerar och håller observationer och tolkningar skilda åt. Om vi inte gör detta utan blandar in 

bedömningar i våra observationer minskar sannolikheten att andra kommer att höra det vi vill säga 

och risken ökar istället att de hör kritik och därför gör motstånd mot det vi säger. Han betonar att 

detta inte betyder att vi med NVC ska förhålla oss absolut objektiva och värderingsfria, utan 

föreslår att vi baserar våra bedömningar på observationer som är specifika för ett visst tillfälle och 

sammanhang (Rosenberg, 2003). 

För att skilja mellan observationer och tolkningar anser Rosenberg att vi bör se upp med vissa sätt 

att använda vårt språk, som lätt gör att vi förväxlar observationer med tolkningar, nämligen: 

● Verbet vara används utan tecken på att bedömaren tar ansvar för bedömningen. 
● Uttrycker verb med värderande innehåll. 
● Antyder den slutsats vi själv dragit om en annans tankar, känslor, avsikter eller önskningar är den enda 

möjliga. 
● Blandar ihop det vi antar med det vi vet. 
● Anger inte tydligt vem eller vad vi syftar på. 
● Använder ord som anger en förmåga, utan att tydliggöra att vi gör en värdering. 
● Använder adverb och adjektiv på sätt som inte visar att vi gjort en värdering. 

(Rosenberg, 2003, s.48-49) 

 

 

 



 

 

Andra komponenten i NVC - Känsla 

Den andra komponenten är våra känslor, att identifiera och uttrycka känslor. Rosenberg (2003) 

visar på att det är viktigt att vi tränar upp ett stort ordförråd för att beskriva vad vi känner, han 

konstaterar att det i vårt samhälle tyvärr är allt för vanligt att vi har ett litet ordförråd för känslor 

och ett stort ordförråd för bedömningar och etiketter. Om vi använder oss av bedömningar och 

etiketter menar han att det är stor sannolikhet att motparten uppfattar det som kritik och att 

bedömningarna leder till självuppfyllande profetior, istället för att det hjälper motparten att uppfatta 

vad vi känner. 

Att uttrycka känslor innebär ibland att kunna visa sig sårbar, vilket Rosenberg (2003) tydligt visar 

på ökar möjligheten att motparten bemöter oss med medkänsla och kan hjälpa oss hantera 

konflikter, medan motsatsen d.v.s. att försöka dölja känslor leder till att motparten har svårare att 

bemöta oss med medkänsla. När vi uttrycker känslor med NVC bör vi skilja mellan ord som 

uttrycker faktiska känslor och ord som beskriver vad vi tycker att vi själva är. Författaren menar 

att ordet ’känner’ ofta kan förvirra, när det används genom att beskriva vad vi tänker att vi är, 

snarare än att beskriva en faktisk känsla. Han visar exempel på en sådan vilseledande beskrivning 

av vad vi tycker och tänker att vi själva är: - Jag känner mig som en usel gitarrspelare. I detta exempel 

gör personen en bedömning av sin förmåga som gitarrspelare, snarare än att uttrycka en känsla. 

Exempel på hur personen istället hade kunnat uttrycka sin faktiska känsla enligt NVC är: - Jag känner 

mig otålig med hur jag spelar gitarr, - Jag känner mig irriterad på mig själv över hur jag spelar gitarr. - Jag känner 

mig besviken över hur jag spelar gitarr. (Rosenberg, 2003, s.61-62) 

Den faktiska känslan kan alltså vara någon av dessa känslor eller någon annan känsla. Han tillägger 

att på samma sätt är det till stor hjälp att skilja mellan ord som beskriver vad vi tänker att andra 

omkring oss gör eller agerar mot oss, och ord som beskriver faktiska känslor inom oss själva. 

Rosenberg (2003) visar exemplet att om någon uttrycker att känna sig ignorerad inte är ett uttryck 

för vad vi känner utan för en tolkning av något andra gör. Han förtydligar att personer kan känna 

olika känslor i samma situation beroende på deras önskemål och förväntningar. Om personen 

tycker att denne har blivit ignorerad kan denne exempelvis känna sig lättad eftersom denne ville 

bli lämnade ifred. I samma situation skulle istället personen kunna känna sig ledsen, eftersom denne 

ville vara delaktig. 

Andra exempel är ordet ’missförstådd’ som enligt Rosenberg uttrycker en bedömning av den andra 

personens förmåga att förstå, snarare än en känsla. Ett ytterligare exempel är ordet ’betydelselös’ 

som beskriver hur individen tror att andra värderar mig snarare än en faktisk känsla. När vi 

uttrycker våra känslor menar författaren att det blir tydligare för motparten att få kontakt med det 

vi faktiskt känner om vi använder ord som beskriver specifika känslor, snarare än ord som är 

obestämda eller generella d.v.s. ord eller påståenden som beskriver tankar, bedömningar och 

tolkningar. 

  

  



 

 

Tredje komponenten i NVC – Behov. 

Den tredje komponenten att fokusera vår medvetenhet på benämns enligt NVC-metoden ”Behov” 

och innefattar även värderingar och förväntningar. 

Den tredje komponenten i NVC innebär att vi tar kontakt med orsaken till våra känslor. (Rosenberg, 2003, s.71). 

Rosenberg (2003) menar att det andra gör och säger kan vara stimuli, men aldrig orsaken till våra 

känslor. Han menar att orsaken till våra känslor är hur vi väljer att ta emot vad andra säger och gör, 

samt har sin grund i våra specifika behov, värderingar och förväntningar. NVC hjälper oss att ta 

ansvar för vad vi gör för att skapa våra egna känslor.  

Författaren menar att vi kan ta emot ett negativt budskap på fyra olika sätt, vare sig det är verbalt 

eller ickeverbalt: 

• Skuldbelägga oss själva. 

När vi skuldbelägger oss själva innebär det att vi accepterar den andra personens bedömning och 

lägger skulden på oss själva. Rosenberg (2003) menar att det är troligt att vi kommer att känna 

skuld, skam och depression när vi väljer det alternativet samt att detta därför påverkar vår 

självkänsla negativt. 

• Skuldbelägga andra. 

När vi skuldbelägger andra hittar vi fel på, skuldbelägger, eller kritiserar andra. Rosenberg visar 

ett exempel på detta i en konversation, den ena parten säger: - Du är den mest själviska människa jag 

någonsin träffat. Den andra parten svarar: - Du har ingen rätt att säga så där! Jag tar alltid hänsyn till dina 

behov. Det är du som har ett stort ego. Författaren menar att vi troligen känner ilska när vi lägger skulden 

på den andre genom att ta emot ett budskap på detta sätt. (Rosenberg, 2003, s.72) 

• Ta kontakt med vad vi känner och behöver. 

Ett tredje alternativ när vi tar emot ett negativt budskap, är att rikta uppmärksamheten på våra egna 

känslor och behov. Istället för att beskylla andra för att vara orsaken till vad vi känner så erkänner 

vi att det är våra egna behov, önskningar, förväntningar, värderingar eller tankar som orsakar vad 

vi känner. Rosenberg visar ett exempel på detta i en konversation: - När jag hör dig säga att jag är den 

mest själviska människa du träffat, känner jag mig ledsen för jag vill bli sedd i att jag verkligen har försökt ta hänsyn 

till vad du vill. (Rosenberg, 2003, s.72) 

Författaren menar att vi blir medvetna om att den smärta vi känner kommer från vårt behov av att 

bli sedda i vad vi försöker åstadkomma, när vi fokuserar på våra egna känslor och behov. Istället 

för att lägga skuld på andra för våra känslor tar vi ansvar för våra känslor genom att bli medvetna 

om våra egna behov, önskningar, förväntningar, värderingar eller tankar och att detta är orsaken 

till våra känslor. 

• Ta kontakt med vad andra känner och behöver. 

I mottagandet av andra personers negativa budskap bör vi på samma sätt fokusera på de känslor 

och behov som den andra personen uttrycker, för att förstå dem, vilket är ett fjärde alternativ att ta 

emot ett negativt budskap enligt NVC. Rosenberg visar ett exempel på detta, genom att vi i en 

situation när vi tar emot ett negativt budskap, exempelvis skulle kunna fråga motparten: - Känner du 

dig ledsen för att du vill ha mer hänsyn till vad du föredrar? (Rosenberg, 2003, s.72) 

Enligt Rosenberg (2003) är nästa steg i NVC-processen att identifiera vad man vill, vilka behov, 

önskemål, förhoppningar och värderingar blev inte tillgodosedda? Om vi kan koppla våra känslor 



 

 

till dessa ovanstående, blir det lättare för andra att bemöta oss med medkänsla. Han visar ett 

exempel ur en konversation, på hur en person kan koppla dennes känslor till vad hon önskar: - När 

de sa upp kontraktet kände jag mig verkligen irriterad, för jag hade hoppats kunna återanställa de personer vi sa upp 

förra året. (Rosenberg, 2003, s.73) 

Författaren anser att det är destruktivt att lägga över ansvaret för våra känslor på andra för att få 

dem att göra det vi vill. Detta leder till att vi skuldbelägger andra för våra känslor. Han anser därför 

att vi bör uppmärksamma skillnaden mellan att ge utifrån omtanke och att ge utifrån skuld 

(Rosenberg, 2003). 

Rosenberg (2003) anser att det finns några vanliga formuleringar som döljer att vi har ansvaret för 

våra egna känslor och att vi kan ha nytta av att känna till dessa: 

• Att använda opersonliga pronomen, det och det där. Exempelvis: - Det gör mig rasande när det 

förekommer stavfel i våra broschyrer till allmänheten. Det där irriterar mig väldigt mycket (Rosenberg, 2003, 

s.73) 
• Uttalanden som bara nämner andras agerande. Exempelvis om en person säger: - När du inte 

ringer på min födelsedag känner jag mig sårad. - Mamma blir besviken när du inte äter upp maten. 

(Rosenberg, 2003, s.73) 
• Att använda uttrycket, Jag känner… (en känsla) för att… följt av ett personligt pronomen 

annat än jag. Exempelvis om en person säger: - Jag känner mig sårad för att du sa att du inte älskar 

mig, - Jag känner mig ursinnig för att föreståndaren bröt sitt löfte. (Rosenberg, 2003, s.74) 
Rosenberg (2003) anser istället att vi ska koppla ihop våra känslor med våra behov, för att fördjupa 

vårt eget ansvar, genom att exempelvis säga: - jag känner… för att… Han anser att behoven är 

ursprunget till känslorna och bedömningar, kritik, etiketter och tolkningar (av oss själva och av 

andra) är förvrängda uttryck för att våra egna behov och värderingar inte blivit tillgodosedda. För 

att förtydliga visar Rosenberg ett exempel Om en person säger: - Du förstår mig inte …så säger de i 

själva verket att deras behov av att bli förstådda inte tillgodosetts. När våra behov uttrycks genom 

bedömningar, tolkningar och inre föreställningar är det enligt Rosenberg troligt att andra uppfattar 

det som kritik. När människor hör något som kritik har de en tendens att lägga sin kraft på att 

försvara sig eller gå till motangrepp. 

Ju mer direkt vi kan koppla våra känslor till våra behov, desto lättare är det för andra att reagera på ett medkännande 

sätt. (Rosenberg, 2003, s.83) 

Rosenberg (2003) anser att de flesta människor aldrig har fått lära sig att tänka på behov och har 

en vana att fokusera på och uttrycka vad som är fel med andra när deras egna behov inte är 

tillgodosedda. Han visar detta med ett exempel om föräldern som vill att ytterkläderna skall hängas 

upp i hallen, men som istället för att tänka på och tala om sina behov dömer föräldern barnen för 

att vara lata om de slänger kläderna på soffan. Rosenberg anser istället att om vi enligt NVC är 

medvetna om sambandet mellan våra känslor och behov och tydligt uttrycker våra behov och 

önskemål då är chansen större att vi får dem tillgodosedda. Han betonar betydelsen att vi själva 

upplever våra behov som viktiga för att även andra ska göra det. Gör vi inte detta menar han att 

andra har svårt att höra och värdera vilka behov som ligger bakom önskemålet och motparten blir 

mindre motiverade att bidra till våra behov. Han anser att vi människor går igenom tre stadier i vår 

utveckling av att relatera oss och våra behov till andra, han benämner det också som utveckling av 

känslomässigt ansvar och kallar detta för: från känslomässigt slaveri till känslomässig frigörelse. (Rosenberg, 

2003, s.79) 

 



 

 

• Första stadiet –känslomässigt slaveri 

Första stadiet kallar han för känslomässigt slaveri vilket innebär att vi tar ansvar för andras känslor 

och tror att vi är orsaken till dem, Vi tar på oss ansvaret för andras känslor och försöker tillgodose 

dem på bekostnad av våra egna. Denna reaktion är vanlig hos personer som ser det som ett tecken 

på kärlek att förneka sina egna behov och istället uppmärksamma andras behov. 

• Andra stadiet - det obstinata stadiet 

Det andra stadiet kallar Rosenberg (2003) för det obstinata stadiet där vi har insett att vi inte har 

ansvaret för andras känslor. Men samtidigt har vi i detta stadium inte heller lärt oss hur vi kan ta 

ansvar i relation till andra, utan att bli känslomässigt förslavade. I detta stadium försöker vi lära oss 

att hävda våra egna behov men vi har inte lärt oss att göra det på sätt som också tar andras behov i 

beaktande. Han menar att emotionell frihet omfattar mer än att bara hävda sina egna behov men att 

vi i det obstinata stadiet inte har förstått det ännu. 

Vi känner oss arga; vi vill inte längre ta ansvar för andras känslor. (Rosenberg, 2003, s.81) 

• Tredje stadiet – känslomässig frihet 

I det tredje stadiet tar vi ansvar för våra egna handlingar och intentionen bakom dem men inte för 

andras känslor. Vi uttrycker klart och tydligt vad vi behöver på ett sätt som gör det tydligt att vi är 

lika intresserade av att andras behov tillgodoses. Han beskriver vidare att vi i det tredje stadiet, 

känslomässig frihet, är medvetna om att vi aldrig kan tillgodose våra egna behov på bekostnad av 

andras. På så sätt blir våra handlingar meningsfulla för oss själva och för andra. 

I det tredje stadiet, känslomässig frihet, tillåter vi oss att bli påverkade av andras behov av medkänsla, men aldrig av 

rädsla, skuld eller skam. (Rosenberg, 2003, s.82)  

  

  



 

 

Fjärde komponenten i NVC – Önskemål 

Rosenberg (2003) menar att vi enligt komponenterna i NVC uttrycker våra observationer, känslor 

och behov och att vi sedan i den fjärde komponenten uttrycker ett specifikt önskemål. Den fjärde 

komponenten i NVC handlar om våra önskemål till varandra för att våra liv ska kunna berikas. Han 

menar att vi med NVC uttrycker önskemål på ett sätt så att andra (med största sannolikhet), vill 

bemöta våra behov på ett medkännande sätt. Det innebär att vi uttrycker vad vi verkligen önskar 

istället för att ge uttryck för det som vi inte önskar. Detta är att föredra enligt Rosenberg (2003). 

Människor blir annars ofta förvirrade och undrar vad vi faktiskt ber om. Det väcker ofta också 

motstånd när människor får höra vad de inte ska göra. Ett vagt och ospecificerat språk kan enligt 

författaren stå i vägen för förståelse och kommunikation. Därför innebär den fjärde komponenten 

i NVC, önskemål,  även att vi uttrycker önskemålen som konkreta handlingar som vi vill be andra 

om. 

Vi vill alltså undvika vaga, abstrakta eller dubbeltydiga formuleringar. Istället förslår jag att vi sätter ord på våra 

önskningar i form av konkreta handlingar som andra kan utföra. (Rosenberg, 2003, s.93) 

Ett vagt, abstrakt ospecificerat språk som snarare talar om vad vi vill att andra ska känna eller vara 

än beskriver en görbar handling som behövs för att de ska kunna känna så, bidrar dessutom till inre 

förvirring hos oss själva. Det försvårar för oss själva att upptäcka vad vi verkligen önskar av andra. 

Detta bidrar i sin tur till att vi får svårare att få våra önskemål tillgodosedda. Om vi inte själva är 

medvetna om vilka handlingar vi önskar av andra, blir det svårt för andra att veta det. Detta bidrar 

i sin tur till att vi får svårare att få våra önskemål tillgodosedda. Ytterligare en aspekt som vi enligt 

NVC bör beakta när vi uttrycker våra önskemål, är att inte endast uttrycka våra känslor och ta för 

givet att åhöraren har förstått vilka önskemål som ligger bakom. När vi bara uttrycker våra känslor 

har personer svårt att veta vad vi vill att de ska göra och vilken reaktion som de förväntar av oss. 

När vi uttrycker önskemål med fördel bör vi enligt Rosenberg (2003) förmedla vilka känslor och 

behov som är orsaken till vårt önskemål tillsammans med ett önskemål om vad vi vill att andra 

konkret ska göra. Om vi endast uttrycker önskemål utan att visa vilka känslor och behov som ligger 

bakom finns en risk att motparten snarare uppfattar det vi säger som ett krav. När vi uttrycker 

önskemål anser Rosenberg att vi med fördel kan be andra återge vad vi just har sagt för att försäkra 

oss om vårt budskap uppfattades och ge en möjlighet att ändra eventuella missuppfattningar. Enligt 

honom kan detta uppnås genom att be lyssnaren att återge med egna ord vad de uppfattade att vi 

just har sagt eller genom att ställa en ja/nej fråga. Vidare anser han att vi med fördel kan uttrycka 

uppskattning när den som lyssnar på oss försöker möta vårt önskemål, att återspegla. Han tillägger 

att om vi känner oro för andras negativa reaktioner bör vi i förväg förklara att vi under samtalet 

kommer att be den vi samtalar med att återge vad vi har sagt, samt förmedla att vårt syfte är att 

uppnå förståelse om vi uttryckt oss klart nog. Skulle andra trots det reagera negativt på vårt 

önskemål om återspegling så anser han att vi kan tillgodose varandras behov genom att fokusera 

på personens känslor och behov.  

Bemöt lyssnaren som inte vill reflektera vad du sagt, med empati. (Rosenberg, 2003, s.100) 

NVC innebär enligt Rosenberg (2003) att vara medveten om vilka svar vi vill ha av motparten. Han 

beskriver tre saker som vi oftast vill veta efter att vi har uttryckt önskemål till andra. Antingen vill 

vi veta vad lyssnaren känner inför det vi har sagt eller också vill vi veta vilka tankar hos den andre 

som väcktes av det vi sade. Det tredje är att vi vill veta om lyssnaren är villig att göra en handling 

vi ber om. Ett professionellt förhållningssätt enligt NVC innebär att vi är medvetna om vilken form 



 

 

av ärlighet vi vill ha när vi har sagt något och att vi uttrycker önskemålen på ett konkret sätt. När 

parten vi uttrycker oss till är en grupp är detta särskilt viktigt för att det då är större risk för att 

samtalen glider iväg, blir improduktiva och ingens behov tillgodoses. Han menar att om 

initiativtagaren själv är oklar över om denne har fått ut det han eller hon vill, drar samtalen ofta ut 

på tiden och tillgodoser inte någons behov. Enligt NVC är intentionen inte att människor uppfyller 

sina behov utifrån krav. Huruvida det människor ber om är ett krav eller ett önskemål beror på hur 

de skulle reagera om motparten inte vill uppfylla deras önskemål. Om reaktionen blir att kritisera, 

döma eller skuldbelägga är det ett krav, och motparten uppfattar personen med största sannolikhet 

som en person som använder tvång, vilket leder till minskad möjlighet att denne svarar med 

medkänsla. Beteenden som att skuldbelägga, kritik och dömande får konsekvensen att uppfattas 

som krav enligt Rosenberg (2003). Att sätta etiketter på andra bidrar även till självuppfyllande 

profetior:  

När vi sätter etiketter på människor, har vi en tendens att börja behandla dem på just ett sådant sätt som bidrar till att 

just det beteende som stör oss ökar. (Rosenberg, 2003, s.106) 

Största problemet när andra personer hör krav från oss är att de reagerar utifrån två valmöjligheter 

antingen att lyda eller att revoltera. Om jag reagerar med att visa empatisk förståelse för den andre 

genom att intressera mig för den andres känslor och behov, trots att de inte vill uppfylla våra 

önskemål, är det sannolikt att motparten uppfattar det som ett önskemål. Han menar att möjligheten 

att andra uppfattar det vi ber om som ett äkta önskemål och inte ett krav, ökar om vi uttrycker ett 

respektfullt erkännande av andras känslor och behov. 

Enligt min definition av önskemål, har vi framfört ett önskemål om vi är beredda att visa en empatisk förståelse för det 

som hindrar någon från att göra det vi ber om. (Rosenberg, 2003, s.104) 

Rosenberg (2003) förtydligar att detta inte innebär att vi behöver ge upp när andra säger nej till 

våra önskemål, utan att det istället bara betyder att vi inte försöker övertyga någon om något förrän 

vi gett empatisk förståelse. Visar vi först denna empati behöver vi inte ge upp då kan vi fortfarande 

försöka få den andre att tillgodose våra önskemål. Slutligen, för att kunna uttrycka äkta önskemål, 

måste vi vara medveten om våra syften. Vi behöver vara medvetna om vad vi har för avsikt med 

vårt önskemål för att uttrycka äkta önskemål, enligt Rosenberg (2003). Han tillägger även att det 

ibland, trots att vi är medvetna om vårt syfte, trots att vi följer principerna i NVC och att vårt syfte 

är att skapa relationer som bygger på ärlighet och empati, så kommer ändå vissa personer att 

uppfatta det vi ber om som krav. Han säger att detta speciellt gäller när vi kommunicerar med 

personer som tidigare haft erfarenheter av auktoritetspersoner som tvingat till lydnad eller när vi 

själva har en maktposition.       

Syftet med NVC är inte att ändra på människor och deras beteende för att driva igenom vår egen vilja; det är att skapa 

relationer som bygger på ärlighet och empati och som så småningom leder till att alla får sina behov tillgodosedda. 

(Rosenberg, 2003, s.110)  


