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Del 1: Att prata om svåra frågor 

Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan 

ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i 

Kristus.- Ef 4:31-32 

Ibland behöver vi prata om svåra frågor där vi riskerar att göra varandra upprörda. Inte minst inom 

Equmenia och i kyrkan där vi ju hanterar alla livets stora frågor och möter alla typer av människor. Då 

behöver vi lära oss att fungera med dem som vi inte håller med och lära oss att komma överens även 

om det som är svårt att komma överens om.  

Ibland kan det också vara svårt att börja prata om saker för att vi är rädda att någon annan ska bli 

upprörd eller för att vi ska bli missförstådda. Då händer det ibland att vi istället tystnar och inte pratar 

om det där som vi egentligen skulle behöva prata om. Det är inte hållbart i längden – vi behöver få 

ställa frågor vi funderar över och vi behöver också möta typer av frågor på ett respektfullt och 

kärleksfullt sätt. Frågan är hur vi gör det? 

Till vår hjälp har vi någonting som kallas för ickevåldskommunikation. Det har utvecklats av 

psykologen Marshall Rosenberg och är till för att underlätta samtal om svåra frågor utan att skapa 

onödiga konflikter mellan människor. Det kallas också för ”giraffspråket” eftersom giraffen kan se 

längre och större perspektiv än andra och att giraffen har stora öron. Motsatsen till giraffspråket brukar 

kallas för ”vargspråket”. Vargen hugger, anklagar och är svårt att få kontakt med. Vargspråket är inte 

ett bra sätt för att hantera svåra frågor. 

Grunden för att ickevåldskommunikation ska fungera är ett ärligt berättande till en öppen lyssnare som 

vill höra fler bottnar än bara det som sägs.  Det kräver en ömsesidighet som vi kan hjälpa varandra att 

träna upp. Det fungerar så här: 

Det börjar med en observation. Då berättar man vad en ser eller hör. Det är viktigt att försöka undvika 

att lägga in egna värderingar och tankar när en gör sin observation. Exempelvis ”Jag ser dig slänga 

jackan på golvet…” 

Därefter berättar man vad en känner inför det en ser. Det är då viktigt att både den som berättar och 

lyssnar är ärliga med vilka känslor som väcks. Exempelvis ”Jag ser dig slänga jackan på golvet, då 

känner jag mig ledsen och bortglömd…” 

Sedan berättar man sina behov. Då kan det vara värdefullt att försöka identifiera om det finns delade 

behov mellan de som samtalar. Exempelvis ”Jag ser dig slänga jackan på golvet, då känner jag mig 

ledsen och bortglömd eftersom jag behöver få vila och inte orkar städa upp efter dig och vi båda vill ha 

det fint här hemma…” 

Slutligen berättar man om sina önskningar, det vill säga hur en skulle önska att det var istället. 

Exempelvis ”Jag ser dig slänga jackan på golvet, då känner jag mig ledsen och bortglömd eftersom jag 

precis har städat och behöver vila. Jag skulle önska att du ville hänga upp din jacka istället.” 

På vargspråket skulle samma sak kunna kommuniceras som ”Häng upp jackan!” men det är snarare 

början på ett bråk än en kärleksfull kommunikation.  

Om en jacka hänger på rätt ställe eller inte behöver ju inte vara en särskild allvarlig grej. Men om det 

istället skulle handla om att en tycker att en ledare har betett sig illa under en aktivitet eller att två 
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scouter bråkar eller att det finns svåra frågor som en behöver prata om i ledargänget kan ju konflikten 

bli ännu värre. Då är det värdefullt att använda giraffspråket. Pröva! 

Övningar 

Syftet med den här övningen är att få pröva både giraffspråket och vargspråket. Ni behöver ingen 

särskild utrustning. 

Dela in gruppen i två och två. Varje grupp får i uppdrag att spela upp ett scenario. Först ska de 

använda vargspråket och sedan giraffspråket. Diskutera sedan hur de olika scenariorna kändes för de 

inblandade. Vad är svårast med giraffspråket? Vad var lättast? 

Scenario 1: 

En person är ledare och en är deltagare på tonår. Det är dags att samlas men deltagaren vill inte sätta 

sig med de andra utan fortsätter att skrika och springa runt. Ledaren har nu äntligen fått stopp på 

deltagaren och har chansen att säga någonting till deltagaren.  

Scenario 2:  

En av personerna är huvudledare och den andra hjälpledare. Under senaste tonårskvällen uppstod det 

ett bråk mellan två deltagare som hjälpledaren försökte att stoppa. Det slutade med att hjälpledaren 

stod och skrek på deltagarna. Nu har huvudledaren bett hjälpledaren komma och prata innan nästa 

tonårskväll för att prata om det som hände. 

Scenario 3: 

En person är huvudledare och den andre hjälpledare. Huvudledaren har märkt att hjälpledaren beter sig 

annorlunda mot deltagare beroende på vilken hudfärg deltagaren har och ska nu prata med 

hjälpledaren. 

Scenario 4: 

En person är en äldre församlingsmedlem, den andra är ledare på tonår. Det är efter en 

söndagsgudstjänst som många tonåringar var på, varav många för första gången, som 

församlingsmedlemman söker upp ledaren för att tonåringarna ”viskade under förbönen” och ”satt och 

halvsov under predikan” och vill att ledaren ska säga åt ungdomarna att ”skärpa sig”.  

Vad finns det för fler scenarion ni kan tänka er kan dyka upp i er verksamhet? Pröva dem gärna! 

Samtalsfrågor 

- Är det någonting speciellt som du tror är viktigt för ett bra samtal? 

- Hur viktigt är det att prata om saker som kan göra andra ledsna? 

- Har du någon gång blivit riktigt arg under ett samtal? Varför då? 

- Har du några bra tips för att kunna ta samtal som kan bli jobbiga? 

 


