
Øvelser til træning af assertion 

(Dvs. ligeværdig kommunikation/adfærd) 

Hvis du skal blive god til at kommunikere dine behov og sige fra på konstruktive måder, så du kan 

fastholde og udvikle dine relationer, kræver det masser af øvelse. Derfor må du gribe enhver anledning 

til at træne. Hvis situationerne ikke opstår af sig selv, må du opsøge dem eller skabe situationer, hvor du 

kan få mulighed for at øve dig. Her er nogle eksempler. Start gerne med at træne i situationer, hvor den 

anden person er én, du ikke kender, så der ikke er så meget på spil. 

1. Tag nogle gamle bøger med hen til et antikvariat. Find ud af, hvor meget de er værd. Gå igen (og tag 

bøgerne med hjem), når du har fundet ud af det. 

1. Bed en ekspedient på apoteket om oplysninger om et håndkøbsmiddel. 

2. Ring til en frisør. Bestil en tid til klipning. Ring tilbage senere og aflys aftalen. 

3. Ring til en restaurant. Reserver bord. Ring tilbage og afbestil. 

4. Køb en avis, en pakke tyggegummi eller noget andet, som koster under ti kroner, og betal med en 

femhundredkroneseddel. 

5. Gå hen i en kiosk. Bed om at få vekslet en halvtredser uden at købe noget. 

6. Gå ind på en café eller en grillbar uden for den travleste tid. Bed om et glas vand. Drik vandet, sig 

tak, og gå igen. 

7. Gå ind på en restaurant. Bed om lov til at benytte toilettet. Gå igen uden at bestille noget. 

8. Stå på en bus (eller vent på en bus). Bed andre passagerer om at få vekslet. 

9. Bed om særligt tilbehør til en sandwich, som du køber i en fastfoodrestaurant. 

10. Gå hen i et supermarked. Find en vare, som mangler på hylden. Bed en ekspedient om at undersøge, 

om den er ude på lageret. 

11. Gå ind i en delikatesseforretning og bed om at købe 50 g kød eller ost. Gå igen uden at købe andet. 

12. Tag hen på biblioteket. Bed bibliotekaren om hjælp til at finde en bestemt bog. 

13. Gå ind i en butik. Bed en ekspedient om hjælp til at finde et eller andet i forretningen. 

14. Gå ind i en gaveforretning eller et stormagasin. Bed en ekspedient om at hjælpe dig med at vælge 

en gave.  

15. Find noget, der er annonceret til salg på nettet. Ring og stil spørgsmål om tingen. Sig mange tak for 

oplysningen, farvel, og læg på igen. 

16. Ring til et universitet eller en aftenskole og bed om oplysninger om kurser. 

17. Gå ind i en tøjforretning. Spørg ekspedienten til råds om noget tøj, som du overvejer at købe. 

18. Ring til et forsikringsselskab og forhør dig om deres præmier. 

19. Ring til en myndighed eller et almennyttigt foretagende, som står for noget, som du normalt er 

irriteret over. Bed om at tale med en overordnet. Kritiser fx de dårlige tv-programmer, dårlige 

busforbindelser til dit boligområde eller noget andet, som den myndighed har ansvar for. 

20. Inviter en veninde/ven til middag (hjemme hos dig selv eller på en restaurant). 

21. Bed nogen med bil om et lift. 

22. Bed en arbejdskammerat/klassekammerat om at gøre dig en tjeneste (fx at hente en kop kaffe med 

til dig fra kantinen. 

23. Bed din udlejer om at reparere et utæt tag, en vandhane, en vaskemaskine, en knirkende dør el. 

lign. 

24. Bed en kollega/klassekammerat sige sin mening om en opgave, du har udført. 

25. Bed en lærer om at få lejlighed til at tale med ham/hende, og kritiser et eller andet eller ros 

undervisningen. 

26. Bed en person, som larmer meget, om at være lidt mere stille (fx en person, som snakker i 

mobiltelefon i bussen/toget, en person, der snakker i biografen, en nabo, som spiller høj musik osv.) 

27. Bed en ven om at hjælpe dig med at reparere noget. 

28. Skift samtaleemne i en samtale med nogen. 

29. Erklær dig uenig i noget, en person siger. 

30. Bed en person om at holde op med at gøre noget, som generer dig. 

31. Ret indvendinger mod forslag, som din partner, forælder eller ven/veninde kommer med, når I 

planlægger noget (fx en fest, udflugt el. lign.) 



32. Ret indvendinger mod din partners, ven/venindes eller forælders indstilling til noget, som vedrører 

jeres forhold (fx tid sammen, sex, fritidsaktiviteter, samtaleemner el. lign.) 

33. Bed din partner, forælder eller dit barn om at tage mere ansvar på et bestemt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspireret af Manual til dialektisk adfærdsterapi, af Marsha Linehan. (Dansk psykologisk Forlag, 2004) 


