
Kurser i konflikthantering, 
civilkurage och ickevåld

Lära dig mer om kommunikation, jämlikare samarbete, ickevåld och 
konflikthantering! 

Per Herngren är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige, har publicerat böcker på flera språk 
och har lärt ut ickevåld i Centralasien, Europa, Mellanöstern och Latinamerika. 

Konflikthantering & civilkurage  
- för lärare, ungdomsledare och föräldrar
 lördag-söndag 22-23 september 2018

Konflikthantering & civilkurage
 lördag-söndag 27-28 oktober 2018

Leda övningar i konflikthantering, civilkurage & ickevåld
 lördag-söndag 17-18 november 2018

Anmälan och praktisk information

Läs mer om kurserna och anmäl dig på: www.sensus.se.  

Sök på Konflikthantering och välj Angered som ort. Kurserna är öppna 

för alla intresserade!

Kostnad: 1400 kr inklusive kaffe och fika.
Tack vare samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers har vi 
sänkt kurspriset.

Tider: två dagar, kl 10-17

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 
Ring 070-88 77 211 om porten är låst. Spårvagn 4 och 9 till 
Hammarkullen. Bilparkering på torget.

Boende: Centrala hotell och vandrarhem 15-30 minuter med spårvagn 
till kurslokal.

Per Herngren
Per Herngren är kursledare och föreläsare i sam-
arbetstekniker och konflikthantering sedan 1985. 
Per är även författare med tio utgivna böcker på 
fyra språk.

Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige 
2002. 

Förutom att hålla kurser i Sverige och Europa har 
Per varit speciellt aktiv med att träna demokrati- 
aktivister i Centralasien och Mellanöstern kring 
Arabiska våren. 

Pers böcker och webbsidor tar upp teori och praktik 
kring ickevåld, konflikthantering samt hur föränd-
ring i organisationer och samhällen är möjligt. Han 
är engagerad i plogbillsrörelsen och forskar kring 
ickevåld, samarbete och konfliktingripande.

Läs mer om Per Herngren: ickevald.net/perherngren/kurser

För gärna dialog med honom på bloggen: perherngren.blogspot.com

Nytt lägre pris - 1.400 kronor per deltagare.

www.sensus.se 
Sök på Konflikthantering och välj Angered som ort

kurser med per herngren



Leda övningar i konflikthantering,  
civilkurage & ickevåld

Lördag-söndag 17-18 november 2018
Deltagarna ska tidigare ha gått en kurs för Per Herngren i konflikt- 
hantering eller ickevåld. Deltagarna övar sig att leda övningar för andra; 
att lära ut metoder för att ingripa vid konflikter, skapa ett kreativt samar-
bete och för effektivare och mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig 
konstruera nya övningar för specifika situationer som uppstår i den egna 
organisationen eller teamet. Efter kursen ska deltagarna kunna träna 
andra på tekniker för kommunikation, samarbete och konflikthantering.

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna
Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62B 
Kostnad: 1400 kr inkl kaffe och fika

Performativt konfliktingripande och ickevåld fokuserar på att genomföra lös-
ningar snarare än att bara reagera – vara reaktiv. Under kursen tränas verktyg 
för att bygga och leva det samhälle vi vill ha.

www.sensus.se

Konflikthantering & civilkurage  
- för lärare, ungdomsledare och föräldrar

Lördag-söndag 22-23 september 2018
Jämlikare samarbete mellan generationer. Deltagarna övar metoder i att 
ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan  
vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig föra vidare redskap till  
ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och övergrepp. 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna
Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62B 
Kostnad: 1400 kr inkl kaffe och fika

Konflikthantering & civilkurage

Lördag-söndag 27-28 oktober 2018
Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och 
jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid kon-
flikter, övergrepp och härskartekniker. Metoder övas för att ingripa 
konstruktivt i ett tidigt skede vid baktaleri, mobbning, rasism, härskar-
tekniker och sexuella trakasserier. Vi tränar civilkurage för att ta ansvar 
för #metoo-berättelserna.

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna
Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62B
Kostnad: 1400 kr inkl kaffe och fika

www.sensus.se

Metoder

Detta är professionella konflikthanteringskurser som är öppna både 
för de som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig konflikt-
hantering. 

Kurserna bygger på metoder från performativ förverkligande femi-
nism, proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Kurserna innehåller 
inga Aha!-övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna 
på mer realistiska situationer.


