ÖVNINGSHÄFTE

Tillfredsskalan

I den här övningen ska du uppge hur nöjd du är med olika livsområden. När du går igenom
listan, ställ dig följande fråga:
Hur nöjd är jag just idag med detta livsområde?
Ringa in det nummer som stämmer in på dig. En högra siffra indikerar att du mer nöjd än en
lägre siffra.
Kom ihåg: Du ska uppskatta hur nöjd du är just idag. Försök också att hålla isär de olika
livsområdena.

Helt missnöjd

Helt nöjd

1.

Cannabisanvändning/
icke användning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Alkoholanvändning/
icke användning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Annan droganvändning/
icke användning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Relation med partner/flickvän/
pojkvän

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Relation med vänner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Familjerelationer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Utbildning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Arbete

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Sociala aktiviteter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Fritidsintressen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Personlig vanor (gå upp på
morgonen, komma i tid etc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. Rättsliga frågor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Ekonomi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. Psykisk hälsa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15. Kommunikation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16. Generell tillfredsställelse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17. Övrigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Namn:						Datum:
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4. Relation med partner/flickvän/pojkvän
Inom detta område skulle jag vilja:

3. Annan droganvändning/icke-användning
Inom detta område skulle jag vilja:

2. Alkoholanvändning/icke-användning
Inom detta område skulle jag vilja:

1.Cannabisanvändning/icke-användning
Inom detta område skulle jag vilja:

Problem/målsättningar

Det här behöver jag göra

Namn:						Datum:

MÅL MED SAMTALEN

Tidsschema
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9. Sociala aktiviteter
Inom detta område skulle jag vilja:

8. Arbete
Inom detta område skulle jag vilja:

7. Utbildning
Inom detta område skulle jag vilja:

6. Familjerelationer
Inom detta område skulle jag vilja:

5. Relation med vänner
Inom detta område skulle jag vilja:

Problem/målsättningar

Det här behöver jag göra

Tidsschema
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14. Psykisk hälsa
Inom detta område skulle jag vilja:

13. Ekonomi
Inom detta område skulle jag vilja:

12. Rättsliga frågor
Inom detta område skulle jag vilja:

11. Personaliga vanor
Inom detta område skulle jag vilja:

10. Fritidsintressen
Inom detta område skulle jag vilja:

Problem/målsättningar

Det här behöver jag göra

Tidsschema
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17. Övrigt
Inom detta område skulle jag vilja:

16. Generell tillfredsställelse
Inom detta område skulle jag vilja:

15. Kommunikation
Inom detta område skulle jag vilja:

Problem/målsättningar

Det här behöver jag göra

Tidsschema
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7

2. Vad brukar du känna i
kroppen precis innan du
börjar använda?

3. Vilka känslor brukar du
ha precis innan du börjar
använda?

3. När brukar du oftast
använda?

1. Vad brukar du tänka
precis innan du börjar
använda?

1. Vem är du oftast
tillsammans med när du
dricker/använder droger?

2. Var är du oftast?

Interna triggers

Externa triggers

3. Under hur lång tid
brukar du oftast använda?

2. Hur mycket brukar du
oftast använda?

1. Vad brukar du oftast
använda?

Beteende

CRA Funktionsanalys Alkohol- och droganvändning

6. Vilka positiva känslor
brukar du känna när du
använder?

5. Vilka positiva känslor
har du i kroppen?

4. Vilka positiva tankar
har du när du använder?

3. Vad tycker du om med
tidpunkten på dagen då
du använder?

a. Relationer:

2. Vad tycker du är bra
med stället som du
använder på?

e. Övrigt

f. Ekonomi:

e. Skola/jobb:

d. Rättsliga problem

c. Psykisk hälsa/känslor:

b. Fysisk hälsa:

Vilka negativa
konsekvenser får du av
din användning av alkohol/
droger inom följande
områden?

1. Vad tycker du om med
de personer som du
använder med?

Kortsiktiga positiva Långsiktiga negativa
konsekvenser
konsekvenser
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Interna triggers

2. Vad brukar du känna i
kroppen precis innan du
börjar...?

3. Vilka känslor brukar
du ha precis innan du
börjar...?

2. Var är du oftast?

3. När brukar du oftast...?

1. Vem är du oftast
1. Vad brukar du tänka
tillsammans med när du...? precis innan du börjar...?

Externa triggers

2. Vad tycker du inte är bra
med stället som du är på?

1. Vad tycker du inte om
med de personer som du
gör detta med?

3. Under hur lång tid
brukar du göra detta?

6. Vilka negativa känslor
brukar du känna när du...?

5. Vilka negativa känslor
har du i kroppen?

4. Vilka negativa tankar
har du när du...?

e. Övrigt

d. Rättsliga problem

c. Psykisk hälsa/känslor:

b. Fysisk hälsa:

a. Relationer:

Vilka positiva effekter får
din nykta och drogfria
aktivitet på:

Kortsiktiga negativa Långsiktiga positiva
konsekvenser
konsekvenser

(ange aktivitet)

2. Hur ofta brukar du göra 3. Vad tycker du inte om
detta?
med tidpunkten på dagen
då du...?

1. Vad är ditt nyktra och
drogfria beteende?

Beteende

CRA Funktionsanalys nyktert och drogfritt beteende 			

Förslag på saker som
du kanske vill pröva
Åka skateboard
Åka luftballong
Skotta snö
Gå på ett nöjesfält
Gå på restaurang
Starta en blogg
Gå på bio
Gå på en bilutställning
Shoppa
Spela biljard
Göra en snögubbe
Sola
Streama en film
Åka pulka
Spela pingis
Spela dataspel
Gå en keramikkurs
Promenera
Gå på en mässa
Spela rollspel
Hoppa bungy jump
Titta på tv
Gå och fika
Gå på fotbollsmatch
Tälta
Gå till gymmet
Gå på danskurs
Ägna dig åt friluftsliv
Åka moppe
Ta flyglektioner
Prata i telefon
Besök en djurpark
Cykla
Köra go-cart
Skriv en berättelse
Ta dyklektioner
Gå med i en förening
Sjung
Gå med i en kör
Ta ridlektioner
Jogga

Spela fotboll
Pröva kampsport
Laga mat
Spela hockey
Baka
Köra boxning
Gå på AA/NA möte
Grilla
Gå på konsert
Skriva egna låtar
Spela i ett band
Åka på picknick
Skriva ett mail/brev
Paddla
Fiska
Spela volleyboll
Åka snowboard
Köra Painball
Spela ett instrument
Spela golf
Ta musiklektioner
Läsa en bok
Hitta en ny hobby
Titta på en match
Äta glass
Åka skidor
Hängflyga
Sitta barnvakt
Gå till biblioteket
Titta på stjärnorna
Spela brännboll
Klippa gräset
Åka och bada
Lära dig något nytt
Spela kort
Gunga
Plocka blommor
Sova middag
Gå på teater
Åka skridskor
Simma
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Måla tavlor
Gå med i teatergrupp
Teckna
Lära dig ett språk
Resa
Pröva smink
Åka båt
Skriva en dikt
Åka rullskridskor
Gå och klipp dig
Städa
Hjälpa till hemma
Bowla
Möblera om
Söka jobb
Pröva scrap-booking
Pyssla med hantverk
Sy kläder
Pyssla
Snickra
Gå ut med hunden
Hjälpa en granne
Åka vattenskidor
Jaga
Spela spel på mobilen
Köra snöskoter
Ta körkort
Spela minigolf
Surfa på nätet
Spela basket
Pröva bågskytte
Plantera blommor
Gå till en park
Vandra
Måla om ett rum
Organisera garderoben
Gå på museum
Pröva ny mat
Gå ut och dansa
Delta i en kvällskurs

9

Mecka med bilar
Ta hand om ett husdjur
Besöka en släkting
Plugga
Ta båtförarbevis
Tvätta bilen
Köra mountainbike
Fläta håret
Åka på en weekendresa
Spela tennis
Laga cykeln

Handla mat till din familj
Delta i en stödgrupp
Lära dig steppa
Lära dig simhopp
Anmäl dig till en löpartävling
Virka en mössa
Gå på cirkus
Spela piano
Dela ut reklam
Spela gitarr
Kramas

Träna
Jobba extra
Skriva låtar
Klättra
Titta på roliga Youtube-klipp
Gå till kyrkan

Egna förslag

www.acrasverige.se
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Frågeformulär
fritidsintressen
Kryssa i hur intresserad du är av de här aktiviteterna när du är nykter och drogfri.
Åka skateboard
Åka luftballong		
Skotta snö		
Gå på ett nöjesfält
Gå på restaurang
Starta en blogg		
Gå på bio
Gå på en bilutställning
Shoppa
Spela biljard
Göra en snögubbe
Sola
Streama en film
Åka pulka
Spela bordtennis
Spela dataspel
Gå en keramikkurs
Promenera
Gå på en mässa
Spela rollspel
Hoppa bungy jump
Titta på TV
Gå och fika
Gå på fotbollsmatch
Tälta
Gå till gymmet
Gå på danskurs
Ägna dig åt friluftsliv
Åka moppe
Ta flyglektioner
Prata i telefon
Gå till en djurpark
Cykla
Köra go-cart
Skriva en berättelse
Ta dyklektioner
Gå med i en förening
Sjunga
Gå med i en kör
Ta ridlektioner
Jogga
Spela fotboll
Pröva kampsport
Laga mat
Spela hockey
Baka
Köra boxning
Gå på AA/NA möte
Grilla
Gå på konsert

Mycket Ganska

Lite

Inte alls

Skriva egna låtar
Spela i ett band
Åka på picknick
Skriva ett mail/brev
Paddla
Fiska
Spela volleyboll
Åka snowboard
Köra paintboll
Spela ett instrument
Spela golf
Ta musiklektioner
Läsa en bok
Hitta en ny hobby
Titta på en match
Baka
Äta glass
Åka skidor
Hängflyga
Sitta barnvakt
Gå till biblioteket
Titta på stjärnorna
Spela brännboll
Klippa gräset
Åka och bada
Lära dig något nytt
Spela kort
Gunga
Plocka blommor
Sova middag
Gå på teatern
Åka skridskor
Simma
Måla tavlor
Gå med i en teatergrupp
Teckna
Lära dig ett språk
Resa
Pröva smink
Åka båt
Skriva en dikt
Åka rullskridskor
Gå till frisören
Städa
Hjälpa till hemma
Bowla
Möblera om
Söka jobb
Pröva scrap booking
Hantverk

www.acrasverige.se

Mycket Ganska

Lite

Inte alls
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Sy kläder
Pyssla
Snickra
Gå ut med hunden
Hjälpa en granne
Åka vattenskidor
Jaga
Spela dataspel
Köra snöskoter
Ta körkort
Spela minigolf
Surfa på nätet
Spela basket
Pröva bågskytte
Plantera blommor
Gå till en park
Vandra
Måla om ditt rum
Organisera garderoben
Gå på museum
Pröva ny mat
Gå ut och dansa
Delta i en kvällskurs
Mecka med bilar
Måla tavlor
Köra bil
Ta hand om ett husdjur
Besöka en släkting

Mycket Ganska

Lite

Inte alls

Mycket Ganska

Plugga körkortsteori
Ta båtförarbevis
Tvätta bilen
Köra mountainbike
Passa barn
Fläta håret
Ta en weekendresa
Läsa läxor
Spela tennis
Laga en cykel
Handla mat till din familj
Delta i en stödgrupp
Lära dig steppa
Lära dig simhopp
Anmäl dig till en löpartävling
Gå en danskurs
Virka en mössa
Gå på cirkus
Spela piano
Dela ut reklam
Spela gitarr
Kramas
Träna
Jobba extra
Skriva låtar
Klättra
Titta på roliga Youtube klipp

Lite

Inte alls

Om du har fritidsintressen som inte finns med på listan skriv ner dem här:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Välj dina fem favoriter från listan (de som du gillar mest eller ogillar minst) och skriv ner hur
många timmar i veckan du ägnar dig åt detta.
Favoriter

Antal timmar i veckan

1.
2.
3.
4.
5.

www.acrasverige.se
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2x2 Brainstorma aktiviteter

Med pengar tillsammans med
andra

Med pengar ensam

Utan pengar med andra

Utan pengar ensam

www.acrasverige.se

13

Tacka nej-träning

Det är vanligt att personer som går CRA hamnar i situationer där de blir erbjudna att
använda alkohol och droger. Det kan ofta kännas svårt att säga nej eftersom det ofta
är vänner som erbjuder detta. För att undvika återfall och kunna hålla dig nykter och
drogfri kan det vara bra att öva på att tacka nej.
Fem tips för att effektivt kunna tacka nej

• Säg NEJ på ett tydligt och positivt sätt. Om personen frågar varför du
tackar nej så kan det vara bra att ha tänkt ut en förklaring t.ex. ”Nej, tack.
Jag känner mig rätt trött och sliten ikväll” eller ”Nej, tack. Jag ska upp tidigt i
morgon”.
• Tänk på kroppsspråket. För att du ska uppfattas som trovärdig behöver din
kropp och vad du säger stämma överens. Om du vill skicka ut ett tydligt budskap om att du inte vill använda bör du stå rak i ryggen med fötterna isär och
titta rakt på personen som du pratar med. Säg sedan ”Nej tack”.
• Föreslå ett alternativ. Du kan be om något annat än alkohol och droger. Om
någon bjuder dig på öl kan t.ex. säga ”Nej tack, men jag skulle gärna ta en
läsk”. Om det är droger kan du säga ”Nej tack, men kan vi inte gå och spela
biljard istället?”
• Byt ämne. Om du byter samtalsämne visar du tydligt att du inte är intresserad av att använda droger. Du kan t.ex. säga ”Nej tack, men vad tycker du om
den där nya serien på Netflix?”
• Konfrontera personen som bjuder. Om någon envisas med att fortsätta
bjuda och tjatar om att du ska använda så kanske du behöver konfrontera
personen. Den här tekniken bör vara ditt sista alternativ om inget annat funkar
eftersom det kan leda till bråk eller att du förlorar en vän. Använd kommunikationsfärdigheterna och var tydlig ”Jag förstår att du vill flumma och jag brukade också gilla det, men jag försöker lämna rena urinprov nu…”
• Gå därifrån. Om du har prövat alla andra tekniker och personen ändå fortsätter att envisas då är den bästa lösningen att gå därifrån.

www.acrasverige.se
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2. Hur kändes det i
kroppen precis innan du
började använda?

1. Vad tänkte du precis
innan du började använda?

Interna triggers

3. När använde du? (vilken 3. Vilka känslor hade du
tidpunkt på dagen)
precis innan du började
använda?

2. På vilken plats
använde du?

1. Vilka personer var
du med när du använde
alkohol eller droger?

Externa triggers

CRA Funktionsanalys Återfall

3. Under hur lång tid
använde du?

2. Hur mycket använde
du?

1. Vad använde du?
(specificera)

Beteende

5. Vilka positiva känslor
i kroppen hade du under
tiden som du använde?

4. Vilka positiva känslor
och tankar hade du under
tiden som du använde?

3. Vad gillade du med
tidpunkten?

2. Vad tyckte du om
med platsen som du/ni
använde på?

1. Vad gillade du med
personerna som du
använde med?

g. Övrigt

f. Ekonomi:

e. Skola/jobb:

d. Rättsliga problem:

c. Psykisk hälsa/känslor:

b. Fysisk hälsa:

a. Relationer:

Vilka negativa
konsekvenser uppstod
inom följande områden
pga av ditt användande av
alkohol/droger:

Kortsiktiga positiva Långsiktiga negativa
konsekvenser
konsekvenser

Återfall är inte en händelse - det är en process

Kommunikationsfärdigheter

Om du använder positiv kommunikation är det mer sannolikt att du får som du vill och att
dina relationer förbättras. Här kommer de tre grundreglerna för positiv kommunikation.
1. Visa förståelse
Målsättningen med att visa förståelse är att säga något som visar att du förstår vad den
andra personen tänker och känner. Du kan visa förståelse genom att använda de här tre
stegen:
• Säg något som visar att du förstår den andra personens syn på saken
T.ex. ”Eva jag förstår att du vill att jag ska hjälpa till med städningen mer hemma
eftersom du vill att det ska vara städat när vi bjuder hem folk”.
• Uttryck din egen syn på saken
”Men jag ska träffa Peter ikväll och jag har inte träffat honom på ett tag så jag skulle
verkligen vilja gå”.
• Uttryck en önskan (en önskan bör vara kort, positiv och tydlig)
”Jag skulle verkligen uppskatta om vi kan städa tillsammans imorgon istället, innan
gästerna kommer”.
2. Dela på ansvaret
Om du kan ta på dig delar av ansvaret för problemet eller lösningen så kan du undvika att du
och den andra personen börjar skylla på varandra. Du kan göra det här genom att säga att du
förstår att den andra personen tycker att det är ditt fel. Du kan dela på ansvaret genom att
följa de här två stegen:
• Säg något som visar att du förstår att du har ett ansvar för problemet.
T.ex. ”Jag vet att jag inte har lagt min smutstvätt i tvättkorgen och att jag inte har
städat som jag har lovat och jag ber om ursäkt för det”.
• Upprepa din önskan (valfritt steg)
”Men jag skulle verkligen uppskatta om jag kunde få ta hand om tvätt och städning
imorgon så att jag kan träffa min kompis ikväll”.
3. Erbjud hjälp
Genom att erbjuda din hjälp visar du att du är villig att hitta en lösning som passar alla och
att du är intresserad av att höra andras förslag. Du kan erbjuda din hjälp genom att följa de
här två stegen:
• Erbjud flera olika lösningnar på problemet
T.ex. ”Om det finns något som jag kan hjälpa till med just nu (t.ex. plocka ur
diskmaskinen eller hjälpa till med middagen) som inte tar så lång tid så gör jag gärna
det och städar imorgon”.
• Uttryck att du är öppen för andra lösningar på problemet
”Om du har några andra förslag på hur vi ska lösa det här problemet så lyssnar jag
gärna på dem”.
Om du har erbjudit din hjälp på det här sättet så kommer det förhoppningsvis leda till
att ni hittar en gemensam kompromiss. Annars kan ni använda Problemlösningsmodellen
tillsammans för att hitta en gemensam lösning. Andra gånger kan det krävas att du går
igenom de tre stegen en gång till för att personen ska förstår vad du menar och ställa upp på
en kompromiss.
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Problemlösningsmodellen

1. Definiera problemet på
ett klart och tydligt sätt.

2. Brainstorma fram
möjliga lösningar.
Desto fler desto bättre!

3. Stryk de förslag som
du inte kan tänka dig att
pröva.

4. Välj ett förslag från
listan som du skulle kunna
tänka dig att pröva den här
veckan. Ringa in det.
5. Skriv ner möjliga hinder.

6. Hitta en lösning för
varje hinder. Om du inte
kan hitta en lösning, välj
ett annat förslag och
hitta lösningar på de nya
hindren som kan uppstå.
7. Välj det förslag som du
vill pröva den här veckan.
Skriv ner exakt när och hur
du ska göra det.
8. Utvärdera hur det gick
på nästa möte.
Fungerade det? Om du
behöver göra förändringar,
skriv ner dem och gör ett
nytt försök.
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Handling

Erbjöd du honom/henne hjälp?

Tog du initiativ till ett trevligt samtal?

Visade du att du tycker om honom/henne?

Gav du honom/henne en positiv överraskning?

Gav du honom/henne en komplimang?

Visade du din uppskattning för den andra personen?

Startvecka:

Namn:

CRA
Daglig påminnelse om att vara snäll

mån

tis

onsd

tors

Dag
fre

lör

sön

Relationstillfredsskalan
Parförhållande
I den här övningen ska du uppge hur nöjd du är med relationen till din partner inom
olika kategorier. När du går igenom listan, ställ dig följande fråga:
Hur nöjd är jag just idag med min partner inom detta område?
Ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig.
En högra siffra indikerar att du mer nöjd än en lägre siffra.
Kom ihåg: Du ska uppskatta hur nöjd du är just idag. Försök också att hålla isär de
olika områdena.
Helt missnöjd

Helt nöjd

1.

Hushållssysslor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Ansvar för barnen/
barnuppfostran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Sociala aktiviteter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Hantering av pengar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Kommunikation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Sex och känslomässig närhet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Jobb/skola

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Känslomässigt stöd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Alkohol och droganvändning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Övergripande tillfredsställelse

Namn:						Datum:
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Den perfekta relationen

Namn:						Datum:

A. Inom hushållssysslor så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
B. Inom ansvar för barnen/barnuppfostran så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
C. Inom sociala aktiviteter så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
D. När det gäller ekonomi och pengar så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
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E. När det gäller kommunikation så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
F. När det gäller sex och känslomässig närhet så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
G. När det gäller skola och arbete så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
H. När det gäller känslomässigt stöd så skulle jag vilja att min partner:

1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
I. När det gäller alkohol- och droganvändning så skulle jag vilja att min partner:
1....................................................................................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................................................................................................
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Hantera din ilska

Kom ihåg att det är okej att bli arg och irriterad. Det viktigaste är hur du hanterar dina
negativa känslor. Här kommer några frågor och tips som kan hjälpa dig att förstår mer om din
ilska och hur du kan hantera den på ett bättre sätt.
Hur har din ilska påverkat ditt liv? Vad skulle du vilja förändra?

Hur vet du när du börjar bli arg? Vanliga tecken kan vara få ont i magen, spända käkar
och att man knyter nävarna). Finns det något som du kan göra för att undvika negativa
konsekvenser när du känner att du börjar bli arg?
Skriv ner dina tidiga tecken på ilska.

Ge dig själv tid att lugna ner dig. Gör något annat en stund. Då får du möjlighet att
lugna ner dig och att lösa konflikten på ett bättre sätt så att du inte får så många negativa
konsekvenser.
Skriv ner olika förslag på saker som du skulle kunna göra för att lugna ner dig.

Använd kommunikationsfärdigheterna för att uttrycka hur du känner och för att ta
reda på hur den andra personen mår. Försök hitta en gemensam lösning istället för att
tvinga på den andra personen din lösning.

Försök sätta dig in i motpartens situation. Varför känner den andra personen som
han/hon gör?
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