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Kend forskel på passiv, aggressiv og assertiv adfærd 

Del 2: Verbale og nonverbale kendetegn 

 Passiv adfærd Aggressiv adfærd Assertiv adfærd 

Verbale 

kendetegn 

1. Lange indviklede sætninger. 
2. Du leger katten om den 

varme grød. 
3. Tøvende, fuld af pauser. 
4. Rømmer dig hyppigt. 
5. Undskylder uden grund. 
6. Udtr k so  ”Hvis det ikke er 

for eget besvær, så…” 
7. F ldeord so  ” åske” ”øh”, 

”såda  ligeso ”. 
8. Monoton, klangløs stemme. 
9. Overblid og overvarm 

stemme. 
10. Sagte stemme, der til tider 

bliver næsten uhørlig. 
11. Hyppige retfærdiggørelser af, 

at du udtrykker dine behov, fx 
”Jeg ville ikke or alt sige 

oget, e …” 
12. Undskyldninger – f  ”Du å 

u dsk lde, jeg ulejliger dig…” 
13.  Udglatninger – f  ”Det er jo 

bare min e i g…” ”Jeg ka  
jo tage fejl…” 

14. Selvudslettende udtryk – fx 
”Det er ikke vigtigt…” ”Det 
gør ikke oget…” 

15. Selvkritiske udtryk – f  ”Jeg 
duer heller ikke til oget...” 
”Jeg er også håbløs…” ”Du 
ved, hvorda  jeg er…” 

1. Skærende, skinger eller 
råbende stemmeføring – som 
ofte går opad til slut. 

2. Abrupte, korte udtryk. 
3. Taler hurtigt. 
4. Understreger de ord, der 

giver udtryk for, at det er den 
andens skyld. 

5. Fast stemme. 
6. Sarkastisk, kold, rå, 

nedladende tone. 
7. Kommer med trusler - f  ”Du 

skal eddermame tage og 
passe på…!” ”Hvis du ikke, …” 

8. Nedvurderende udtryk – fx 
”Det ka  du si pelt he  ikke 

e e!” ”Lad u vær’ at være 
så du !” 

9. Seksuelle / racistiske 
kommentarer.  

10. Praleri – f  ”Jeg har sgu ikke 
sådan nogen problemer som 
dig!” 

11. Holdninger, der bliver udtryk 
som fakta – f  ”Der er jo 
ingen andre, der opfører sig 
såda  der!” ”Det er e  håbløs 
måde at gøre det på!” 

12. Trusler udformet som 
spørgsmål – f  ”Er du ikke 
blevet færdig med dét 
e d u?!” ”Hvorfor gjorde du 
det u på dé  åde?!” 

1. Fast, afslappet, klar stemme. 
2. Flydende tale med få tøveord. 
3. Jævn rytme. 
4. Neutral, fyldig og varm tone. 
5. Ikke hverken højrøstet eller 

stille. 
6. Jeg-sætninger, som er korte 

og målrettede. 
7. Udtryk, der viser 

samarbejdsvilje – f  ”Hvad 
tæ ker du o  det her?” 

8. Udtrykker dine ønsker 
tydeligt – f  ”Jeg vil ger e …” 

9. Udtrykker det tydeligt, når 
der er tale om din holdning 
og ikke fakta – f  ”Jeg 
oplever/føler, at…” 

10. Udtrykker forslag uden 
”burde” – f  ”Hvad siger du 
til, at …” 

11. Kommer med konstruktiv 
kritik uden at give den anden 
skylden for dine følelser – fx 
”Jeg bliver irriteret, år du 
afbr der ig” 

12. Spørger om den andens 
holdning – fx ”Hvorda  passer 
dét her ed di e ideer?” 

13. Er villig til at udforske andre 
løsninger end din egen – fx 
”Hvorda  tæ ker du, vi ka  
løse det her proble ?” 

Nonverbale 

kendetegn 

1. Kigger væk. 
2. Kigger ned i jorden. 
3. Sammenfaldet kropsholdning. 
4. Vrider hænder. 
5. Blinker eller ler, når du giver 

udtryk for vrede. 
6. Dækker munden med 

hånden. 
7. Armene over kors for at 

beskytte dig. 
8. Smiler, mens du udtrykker 

vrede eller bliver kritiseret). 
9. Løfter øjenbrynene i 

forventning. 
10. Ryster i underkæben. 
11. Bider dig i underlæben. 

1. Træder ind i den andens 
perso lige ”ru ”. 

2. Stirrer den anden ned. 
3. Truende fagter – som fx at 

pege eller knytte næverne. 
4. Går utålmodigt frem og 

tilbage. 
5. Læner sig frem mod eller ind 

over den anden. 
6. Lægger armene over kors for 

at være urørlig. 
7. Smiler hånligt. 
8. Rynker brynene. 
9. Spænder i kæberne. 

1. Lytter aktivt og engageret. 
2. Holder øjenkontakt uden at 

stirre. 
3. Rank kropsholdning, 

afbalanceret åben krop. 
4. Åbne håndbevægelser. 
5. Smiler, når du er glad over 

noget. 
6. Rynker brynene, når du bliver 

vred over noget. 
7. Rolige ansigtsudtryk. 
8. Afslappet kæbe. 

 


