
 

 
 

Du/I skal markerer de udsagn  
der er rene iagttagelser (fakta). 

 
 
 

1. John var gal på mig i går, uden grund 
2. I går aftes bed Gurli negle mens hun så fjernsyn 
3. Tom spurgte ikke om min mening under mødet 
4. Min far er en god mand  
5. Grethe arbejder for meget 
6. Henry er aggressiv 
7. Pia var den der kom først hver dag i denne uge 
8. Det er tit min søn ikke børster tænder 
9. Lars sagde til mig at gult ikke klæder mig 
10 Min tante beklager sig når jeg snakker med hende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Du/I skal markere i følgende udsagn, hvor følelserne 
udtrykkes sprogligt (følelser). 

 
 

1. Jeg føler at du ikke elsker mig 
2. Jeg er ked af at du går 
3. Jeg føler mig bange når du siger det 
4. Når du ikke hilser på mig, føler jeg mig tilsidesat 
5. Jeg er glad for at du kunne komme 
6. Du er frastødende 
7. Jeg har lyst til at slå dig 
8. Jeg føler mig misforstået 
9. Jeg har det godt med det du gjorde for mig 
10.Jeg er uduelig 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Markér ud for de udsagn, hvor den, der ytrer sig, 
får udtrykt sit behov i tilknytning til sine følelser 
(behov). 
 

1. Du irriterer mig når du lader firmaets papirer ligge på 
gulvet i mødelokalet 

2. Jeg føler mig vred når du siger det, for jeg vil gerne have 
respekt, og jeg opfatter det du siger som en fornærmelse 

3. Jeg føler mig frustreret når du kommer for sent 
4. Jeg er ked af at du ikke kommer til middag, for jeg håbede 

på vi kunne være sammen den aften 
5. Jeg føler mig skuffet fordi du sagde at du ville gøre det, 

men du gjorde det ikke 
6. Jeg føler mig skuffet, for jeg kunne godt have tænkt mig 

at være kommet længere med mit arbejde nu 
7. Små ting folk siger, sårer mig nogle gange 
8. Jeg er glad for du fik den pris 
9. Jeg bliver bange når du hæver stemmen 

  10. Jeg er taknemmelig for at du tilbød at køre mig  
       hjem, for jeg skulle være hjemme før børnene. 
 



 
Markér ud for følgende udsagn, hvor den, der taler, 

utvetydigt anmoder om at en bestemt handling 
foretages (handling). 

 
1. Jeg vil gerne have du forstår mig 
2. Jeg vil gerne have du fortæller mig om en ting, jeg gjorde 

som du satte pris på 
3. jeg vil gerne have du føler dig mere sikker på dig selv 
4. Jeg vil gerne have du holder op med at drikke 
5. jeg vil gerne have du giver mig lov til at være den jeg er 
6. Jeg vil gerne have du ærligt fortæller mig hvad du syntes 

om mødet i går 
7. Jeg vil gerne have du kører under fartgrænsen 
8. Jeg kunne godt tænke mig at lære dig bedre at kende 
9. Jeg vil gerne have du respekterer mit privatliv 
10. Jeg vil gerne have du oftere laver aftensmad 

 


