
AT GIVE UDTRYK FOR DINE BEHOV PÅ EN ASSERTIV MÅDE 

 

Før du kan bede om noget som helst, så skal du vide hvad det er du ønsker. Desværre er mange af os vokset op i 

familier hvor vi som børn blev vænnet af med at udtrykke – eller endda overhovedet mærke – vores egne behov. 

Det kan være det føltes farligt eller helt forkert at bede om for meget, fordi de voksne blev vrede eller skuffede, 

hvis du gav udtryk for dine behov, eller det bare lå i luften at dine behov blev nødt til at vige for nogle andres. 

 

Derfor kan det nu mange år senere føles vanskeligt overhovedet at sætte ord på hvad det er du har behov for. 

Måske undertrykker du dine behov og opgiver at få dem opfyldt, eller du venter måske i stedet på at tingene skal 

blive bedre af sig selv. Og hvis de så ikke gør, så ender du måske med at eksplodere på grund af al din 

indestængte smerte og frustration. 

 

Skridt 1: Find ud af hvad det er du ønsker 

   

Når du skal finde ud af hvad det er du ønsker, bliver du nødt til at starte med at sætte ord på den smertefulde 

følelse du har mht. en bestemt relation: 

 

A.  Husk tilbage på en oprørende interaktion for nylig med en anden person.  

Gør dig umage med at visualisere hvad det er der sker, og læg mærke til den følelse du har. 

 

B.  Find derefter et ord for følelsen – Vælg fx mellem følgende almindelige negative følelser: 

 

såret 

alene / ensom 

ikke respekteret 

udenfor 

ignoreret  

     / overset 

trist  

vred 

bange 

ængstelig 

angst 

nervøs 

utryg 

afvist 

irriteret 

jeg keder mig 

skubbet væk 

frustreret 

tom 

skuffet 

deprimeret  

     / nedtrykt 

oprørt 

flov / pinligt berørt 

skamfuld 

fjollet 

håbløs 

modløs 

generet 

træt 

udmattet 

sårbar 

drænet for energi 

fortabt 

forvirret 

usikker 

stresset 

presset 

overvældet 

glemt 

ikke påskønnet 

ikke anerkendt 

 

Når du har fundet et ord der beskriver følelsen, så skriv det ned på et papir på følgende måde: 

”Da _____________________________ skete, følte jeg ig / lev jeg _____________________.” 

 

C.  Gør dig klart hvad det er du ønsker den anden person skal ændre: 

  Hvad ønsker du mere/mindre af?  

   (Husk: ændring i ADFÆRD, IKKE FØLELSER/HOLDNING  

    – ellers kommer du til at krænke den anden som person)  

    

Skridt 2:  Sig hvad det er du ønsker (Se næste side) 



UDTRYK DINE BEHOV PÅ EN EFFEKTIV MÅDE 
- dvs. hverken aggressivt (hvor du krænker den andens behov og/eller nedgør den anden som person)  

eller passivt (hvor du krænker dine egne behov) 

 

 

Når du ________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

 

 

     [Beskriv personens adfærd, og vær så konkret som overhovedet muligt!] 

 

 

så føler jeg mig _________________________________________________________________________  

 

     [Husk følelser her (fx ”vred”, ”ked af det”, ”nervøs”) - ikke tanker (dvs. ikke ”…at du/jeg…”)] 

 

 

fordi _________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

     [Forklar hvad det er der gør, at du reagerer som du gør. Så bliver det nemmere for den anden at sætte sig ind i din reaktion] 

 

 

Jeg tror du gør det for at _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

 

     [Beskriv personens intention positivt, så han/hun føler at du prøver at sætte dig i hans/hendes sted] 

 

 

Jeg har brug for at du / Jeg vil bede dig om at ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 



 
     [Beskriv den konkrete adfærd du ønsker] 

 

 

Og jeg har tænkt mig at __________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________  

 

     [Beskriv det du selv vil gøre for at få dine behov opfyldt] 

 

Hvordan du håndterer modstand 

Når du giver udtryk for dine behov på en assertiv måde, vil den anden person nogle gange begynde at give dig 

modstand – fx ved at: 

 Skændes med dig om situationens kendsgerninger 

 Forsøge at påstå at du ikke har ret til det du beder om  

  – fx ved at sige at du ikke har ret til at føle det du føler 

Det er vigtigt at du undgår at lade dig drage ind i disse ting!  

 Husk: Hverken dine følelser eller dine behov står til diskussion. 

 

Sig i stedet at du anerkender at den anden person har sin egen oplevelse og sine egne behov,  

og brug derefter den teknik man kalder ”Pladen der er gået i hak”  

– Dvs. gentag simpelthen det du lige har sagt – evt. med lidt andre ord.  

 

 Eksempler: 

 

  ”Jeg ka  godt forstå du er træt o  afte e , e  det er irritere de for mig at se på de beskidte  

  tallerk er o  orge e , og jeg vil ger e have at opvaske  er ord et afte e  før.” 

 

  ”Jeg ka  høre du har ehov for oget tid til at slappe af, år du er ko et hje , men jeg vil  

  stadig gerne have at vi bruger 15-20 minutter på at tale med hinanden, før du går ind til  

  o putere .” 

 

 

 

 

 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du giver udtryk for dine behov på en assertiv 

måde. 


