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· Hvordan kommer vi videre med begrebet ’anerkendelse’?

· Hvordan kan vi kommunikere mere autentisk og tydeligt?

· Hvordan kan vi kommunikere ud fra vores behov og ønsker?

· Hvordan kan vi sige nej på en anerkendende måde?

· Hvordan kan vi lytte empatisk til den andens brokog frustration?

Denne bog er en vejviser i anerkendende kommunikation. Den er til dig, der ønsker at arbejde bevidst med
din kommunikation. Bogen viser nye veje i vores måder at være sammen og kommunikere på.

Forfatteren tager afsæt i det bedste fra Ikkevoldelig Kommunikation og Appreciative Inquiry. På den
baggrund skaber hun sine 3 principper i anerkendende kommunikation.

Bogen viser, hvordan vi bedre kan identificere de behov og værdier, der er på spil i en samtale eller konflikt
og dermed være mere tydelige og autentiske i vores kommunikation med både børn og voksne.

Den er skrevet til pædagoger, lærere, terapeuter, psykologer, socialrådgivere og alle andre, der arbejder med –
eller bare omgås – mennesker.

Ianneia Meldgaard har siden 2007 arbejdet som selvstændig konsulent med kurser, foredrag og coaching for
pædagogiske samt social- og sundhedsfaglige personalegrupper. Hun er cand.mag. i kommunikation og

musik fra Aalborg Universitet og har mangeårig erfaring med undervisning i begge fag, senest som lektor på
Skipper Clement Seminariet i Aalborg (nu Pædagoguddannelsen i Aalborg, UCN).
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