
Reager assertivt på kritik 

Hvordan reagerer du normalt på kritik? 

 Jeg bliver forvirret og målløs. 

 Jeg bliver defensiv. 

 Jeg fjoller og laver sjov med kritikken for, at folk ikke skal opdage, jeg er såret. 

 Jeg ignorerer det, men er inderst inde såret. 

 Jeg holder vreden inde og koger indeni. 

 Jeg går til angreb og skyder skylden på personen, der kritiserer mig. Evt. på e  i direkte åde…  

 Jeg lukker ned. 

 Jeg trækker mig tilbage. 

 Jeg flygter. 

 

Du reagerer passivt på kritik Du reagerer aggressivt på kritik Du reagerer assertivt på kritik 

Du flygter, gemmer dig og føler dig 

såret og forvirret. 

 

Derefter skyder du skylden på dig 

selv. Siger fx til dig selv: 

”Jeg duer heller ikke til oget.” 

 

Hvorfor? 

Du ser kritik af din adfærd som en 

afvisning af dig som person. 

 

Hvad er konsekvenserne? 

Passiv respons på kritik kan føre til 

depression, angst og lavt selvværd, 

eftersom du går rundt og føler, at 

andre mennesker er meget kritiske, 

og at de har ret i deres kritik! 

Du reagerer aggressivt, fordi du 

oplever kritik som et personligt 

angreb på dig. 

 

Husk: Aggressionen bliver ikke 

nødvendigvis udtrykt direkte, men på 

diverse indirekte måder! 

 

Du siger – eller tænker – fx: 

”Hvad ilder du dig i d?” 

”Det er are t pisk…!” 

 

Dit fokus er på hævn, ikke på at løse 

problemet. 

 

Hvorfor? 

Eftersom du føler dig under angreb, 

så går du i defensiven og til angreb. 

 

Hvad er konsekvenserne? 

Aggressiv respons på kritik fører til 

konflikt og øget aggression/isolation, 

hvilket i sidste ende kan give dig 

depression og lavt selvværd. 

Du skelner mellem konstruktiv og 

destruktiv kritik – og reagerer 

hensigtsmæssigt på det. (Mere om 

hvorda  se ere…  

 

Du går ikke i defensiven, bliver ikke 

vred, anklagende eller såret, og du 

flygter ikke. 

 

Du forbliver rolig og accepterer 

kritikken uden at det behøver 

retfærdiggøre negative følelser. 

 

Hvorfor? 

Du ved, at kritik af din adfærd ikke 

nødvendigvis siger noget om din 

person. 

 

 

 

 

Gamle antagelser og leveregler, der forhindrer dig i at reagere assertivt på kritik  

Hvor meget  

tror du på  

at dette er sandt?  

(0-100 %) 

1. ”Hvis jeg liver kritiseret, så et der det, at jeg er du .”  

2. ”Hvis folk kritiserer ig, så et der det, at de ikke ka  lide ig ere.”  

3. ”De har ret i, at jeg gjorde det forkert. Jeg duer ikke til oget. Jeg er e  fiasko.”  

4. ”Hvad bilder de sig ind at sige, at jeg har gjort noget forkert?! Det har de sørme ikke ret 

til!” 
 

5. ”Ha /hu  er jo e  idiot. Jeg gider ikke høre efter, hvad ha /hu  siger.”  

6. ”Hvis jeg også kritiserer ig selv og laver sjov ed det, så vil i ge  fi de ud af, at jeg blev 

såret over det." 
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Nye antagelser og leveregler, der støtter dig i at reagere assertivt på kritik  

Hvor meget  

tror du på  

at dette er sandt?  

(0-100 %) 

1. ”Hvis der er oget galt ed det, jeg har gjort, et der det ikke oget o  ig so  perso . 
Jeg ør skel e elle  adfærde  og i  perso .” 

 

2. ”De  este kritik er der so  regel noget sandhed i. Kritikken kan virke negativ, men 

gennem kritik har vi mennesker mulighed for at udvikle os og modnes. Så spørg altid dig 

selv: Hvad ka  jeg lære af de e kritik?”   
 

3. ”Jeg har ret til at fortælle a dre, hvis deres adfærd dvs. også deres kritik) har såret, 

irriteret eller oprørt ig.” 
 

4. ”Det at give a dre å e  og ærlig feed a k ka  være e  kærlig og he sigts æssig 
ha dli g, so  ka  gøre, at de får ha e  for at udvikle sig og od es.” 

 

 

 

 

Husk de 4 trin, når du bliver kritiseret: 

1. Stop.  

     Lad være med at reagere, før du er helt klar over, hvad der foregår. 

     Hvis du reagerer på basis af vrede eller sårede følelser, så eskalerer du problemet.  

     Hvis du venter lidt, har du bedre mulighed for at respondere på en roligere måde. 

2. Pas på din fortolkning. 

     Er du i virkeligheden overhovedet blevet kritiseret?  

     Tankelæser du? 

3. Tjek om nødvendigt ved at spørge personen.  

     Sig f  ”Hvad e er du?” 

4. Hvis du når frem til, at det rent faktisk er kritik: 

       Beslut dig for, om kritikken rammer plet eller ej – og anvend derefter nedenstående teknikker.  

 

  



Konstruktiv kritik 

Konstruktiv kritik er ærlig og åben kritik, som rammer plet - og som har til formål at blive givet på en hensigtsmæssig 

og ikke-truende måde, sådan at personen kan udvikle sig og modnes. 

Assertiv respons på 

KONSTRUKTIV kritik 

Eksempler Husk! 

A. Accepter kritikken. 

Hvis kritikken rammer plet, så bør 

du simpelt hen acceptere den 

uden at få dårlig samvittighed 

eller andre negative følelser. 

 

Accepter, at du ikke er perfekt, 

og at den eneste måde, vi kan 

udvikle os som mennesker, er 

ved at begå fejl, indse, hvad vi 

bør ændre og så komme videre. 

 

Tak evt. personen for 

feedbacken. Se den som en 

mulighed for udvikling. 

 

 

 

Selvom det ikke har været 

kritikerens intention, føles 

kritik ofte sårende – og måske 

endda aggressiv. Man kan 

derfor let komme til affærdige 

kritikken, selvom den måske er 

nyttig.  

 

Øv dig derfor i at skelne 

indholdet i kritikken fra den 

måde, kritikken bliver givet på. 

Selv når folk udtrykker sig 

vredt, bør du prøve at skelne 

de nyttige forslag fra de 

negative følelser, de bliver 

udtrykt med.  

 

B. Udtryk enighed. 

 

Du erklærer dig roligt enig i 

kritikken af dine negative 

egenskaber – uden at undskylde 

eller behøve at føle dig knust 

eller ydmyget.  

 

 

Kritik: 

”Dit skrivebord er eget rodet. Du er ret 
uorga iseret.” 

 

Respons: 

 ”Ja, det har du ret i. Jeg er lidt uordentlig.” 

 

 

Ved at erklære dig enig uden 

at gå i forsvar eller til angreb 

kan du ofte tage gassen af 

personens kritik.  

 

 

 

  



Destruktiv kritik 

Destruktiv kritik er kritik, der enten rammer ved siden af, eller som bliver givet på en ekstremt uhensigtsmæssig måde. 

Det bliver ofte givet, uden at personen har tænkt sig om, eller sigter decideret mod at ydmyge eller såre.  

Fx: ”De  her rapport er helt forfærdelig. Du staver utrolig dårligt.” 

Når de fleste mennesker oplever destruktiv kritik, reagerer de typisk enten passivt eller aggressiv, men begge 

reaktionsmåder eskalerer rent faktisk problemet. 

Assertiv respons på 

DESTRUKTIV kritik 

Eksempler 

A. Opklarende respons. 

Denne teknik anvendes, hvis du får 

kritik, som virker, som om den rammer 

ved siden af, eller virker, som om den 

måske er destruktiv. 

 

Du beder om flere detaljer – for at 

opklare, om kritikken er konstruktiv 

eller destruktiv. 

 

Hvis kritikken viser sig at være 

destruktiv, så anvend en af 

nedenstående teknikker. 

 

Kritik: 

”Det ville du ikke ku e lide at gøre, fordi du er ge ert, vel?” 

 

Respons: 

”På hvilke åder sy es du, jeg virker ge ert?” 

 

 

B. Erklær dig uenig. 

 

Det er afgørende, at du bliver ved med 

at være rolig og passer på kropssprog og 

stemmeføring, for du kan nemt komme 

til at virke enten aggressiv eller passiv 

her. 

  

Husk rolig stemme og god øjenkontakt. 

Kritik: 

”Du ko er altid for se t.” 

 

Assertiv respons: 

”Nej, jeg ko er ikke altid for se t. Jeg ko er åske for se t e ga g i elle , 
men jeg kommer bestemt ikke altid for se t.” 

C. Kom personen lidt i møde. 

 

Formålet med denne teknik er at tage 

gassen af personens intense følelser ved 

at komme ham/hende en smule i møde. 

 

Der er 3 typer. 

 

1. Erklær dig enig i noget af det, 

personen siger. 

 

 

 

 

 

2. Erklær dig enig i, at det, personen 

siger, er muligt. 

 

 

 

 

 

 

3. Erklær dig principielt enig med det, 

personen siger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik: 

”Du har ikke oget ar ejde. Du laver ikke oget so  helst.” 

 

Assertiv respons: 

”Du har ret, jeg har ikke oget ar ejde.” 

 

 

Kritik: 

”Hvis du ikke bruger ta dtråd, så får du parade tose, og så vil du fortryde det 
reste  af dit liv.” 

 

Assertiv respons: 

”Du har ret, jeg ka  få parade tose.” 

 

 

Kritik: 

”Det er det helt forkerte værktøj at bruge. Såda  e  ejsel ko er til at smutte 

og ødelægge træet. Du skal bruge et huljer .” 

 

Assertiv respons: 

”Du har ret – hvis mejslen smutter, så bliver træet helt ødelagt.” 



 


