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Tag imod komplimenter og ros på en assertiv måde 

Hvorfor er det vigtigt at kunne? 

Det at tage imod komplimenter/ros er en assertiv adfærd, som er vigtig for, at du kan opbygge relationer og 

selvværd. 

 

Hvordan tager du normalt imod komplimenter/ros? 

 Jeg ignorerer komplimenten/rosen og skifter emne. 

 

 Jeg erklærer mig uenig med komplimenten/rosen eller dele af den.  

Fx: ”Sy es du? Jeg er u ikke så vild ed farve  [på bluse ].” 

 

 Jeg affærdiger komplimenten/rosen.  

Fx: ”Åh, den er oldgammel. Den er ikke noget særligt.” 

 

 Jeg bliver sarkastisk eller skeptisk. 

Fx ”Ja, ikke, de  er bare fa tastisk, ikke sa dt?” 

Fx ”Tak, tror jeg nok?” 

 

 Jeg griner eller smiler nervøst. 

 

 Jeg kritiserer mig selv. 

Er din reaktion passiv, assertiv eller aggressiv? ___________________________________ 

 

 

Passiv reaktion  

på komplimenter/ros 

Aggressiv reaktion  

på komplimenter/ros 

Assertiv reaktion på 

komplimenter/ros 
Du ignorerer komplimenten, eller 

afleder eller bagatelliserer den.  

 

Du bliver måske nervøs og kejtet og 

ved ikke, hvad du skal sige. 

 

Det kan få den anden person til også 

at føle sig meget kejtet.  

 

Du bliver pinligt berørt af 

situationen, og dit selvværd falder. 

 

Du bliver irriteret, vred eller 

defensiv, eller reagerer sarkastisk 

eller skeptisk på komplimenten. 

Det kan få den anden person til at 

føle sig meget kejtet, eller kritiseret 

som person. 

 

Du er i stand til at acceptere 

komplimenten/rosen på en positiv 

måde.  

 

Den anden person føler sig ikke 

kejtet, og interaktionen får jer begge 

to til at have det bedre med jer selv: 

Du, fordi du accepterer 

komplimenten/rosen. 

Den anden person, fordi han/hun er 

i stand til at give positiv feedback. 

 

Når vi lærer, hvordan vi kan rumme 

positiv feedback og acceptere 

komplimenter på en 

imødekommende måde, så kan vi 

åbne døren til flere positive tanker 

og interaktioner, og så kan vi 

begynde rent faktisk at tro på dem – 

i stedet for at tro på vores gamle 

dømmende og straffende selvsnak. 
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Gamle antagelser og leveregler,  

der forhindrer dig i at tage komplimenter/ros på en assertiv måde 

Hvor meget  

tror du på  

at dette er sandt?  

(0-100 %) 

1. ”De mener det ikke. De prøver bare at være venlige mod mig.”  

2. ”De prøver bare at indsmigre sig.”  

3. ”De vil bare opnå noget hos mig.”  

4. ”Hvis jeg tager imod komplimenter/ros, så stiger det mig til hovedet.”  

5. ”Hvis jeg tager imod komplimenter/ros, så vil folk synes, jeg er forfængelig.”  

6. ”Når jeg får komplimenter/ros, så er det for pinligt at sige noget.”  

 

Nye antagelser og leveregler,  

der støtter dig i at tage komplimenter/ros på en assertiv måde 

Hvor meget  

tror du på  

at dette er sandt?  

(0-100 %) 

1. ”Komplimenten/rosen kan være ærligt ment.”  

2. ”Selv hvis de prøver at være venlige mod mig, så er det stadig positivt, og der sker ikke 

oget ved, at jeg er i ødeko e de over det.” 
 

3. ”Hvis jeg ikke tager imod komplimenten/rosen, får jeg personen til at føle sig kejtet.”   

4. ”Hvis jeg tager imod komplimenten/rosen, får det personen til at have det bedre med sig 

selv.” 
 

5. ”Det, at jeg er imødekommende overfor en kompliment/ros, betyder ikke, at jeg behøver 

være 100% enig med den.”  
 

6. ”Hvis jeg begynder at tillade mig selv at tro på nogle af de komplimenter / den ros, jeg får, 

kan jeg begynde at få det bedre med mig selv.” 
 

7. ”Det, jeg tager imod en kompliment/ros, behøver ikke betyde, at det stiger mig til 

hovedet.” 
 

8. ”Folk giver komplimenter/ros af mange forskellige grunde. Jeg behøver ikke bruge en 

masse tid på at spekulere på, hvorfor en person har givet mig en kompliment/ros. Jeg kan 

i stedet påskønne, at der var nogen, der tog sig tid til at sige noget pænt til mig.” 

 

9. ”Jeg har lige så meget ret til at få komplimenter som alle andre.”  
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Sådan tager du imod komplimenter og ros på en assertiv måde 

1. Se på personen. Ret ryggen.  

(Hvis du står/sidder sammensunket eller ikke kigger på personen, kan det virke, som om du ikke kan 

lide personen, eller at du ikke tror på det, de siger. 

 

2. Hør efter, hvad personen siger. 

 

3. Smil. 

Det er meningen, at en kompliment skal få dig til at have det godt. Hvis du rynker brynene eller kigger 

ned eller væk, så kan personen blive forvirret eller føle, det er pinligt. 

 

4. Undgå at afbryde. 

 

5. Sig tak – eller noget andet, der viser, at du sætter pris på det, der er blevet sagt. 

 

6. Husk at tage imod komplimenten/rosen uden at prøve at dreje opmærksomheden væk fra dig selv, 

og uden at føle, at du skal give igen med en kompliment/ros. 

  

7. Det er en fin idé at komplimenten til at føre samtalen videre – men FØRST når du har sagt tak for 

den.  

Fx ”Tak skal du have! Jeg fandt den på nettet – Det er utroligt, hvad a  ka  fi de dér.”  

 


