
Giv et kompliment 
 

Du har en meget god humor 

Du er god til at hjælpe andre 

Du er en rigtig god ven 

Du er god at snakke med 

Du er god til at trøste andre 

Du er god til at løse konflikter 

Du er ærlig på en god måde 

Du får folk i godt humør 

Du er god at arbejde i gruppe med 

Du er en rigtig god klassekammerat 

Du får tit andre til at grine 

Du har en positiv indflydelse 

Du er god til at lære fra dig 

Du tager skolen seriøst 

Du er en meget positiv person 

Du tager dig af andre 

Du er en god sidemakker 

Du er god til at give plads til andre 

Du er til at stole på 

Du har en cool tøjstil 

Du er rigtig god til matematik 

Du er rigtig god til engelsk 

Du er meget retfærdig 

Du tør være dig selv 

Du er god til at give plads til andre 

Du er rigtig god til danskfaget 

Du er god til at forklare dig 

Du tænker på andre end dig selv 

Du er meget selvstændig 

Du er rigtig god til tysk 

Du er meget omsorgsfuld 

Du er meget modig 

Du forsvarer altid dine venner 

Du er god til at fremlægge 

Du har en stor viden 

Du respekterer andre 

Du har ikke fordomme om nogen 

Du tør være dig selv 

Du er rigtig god til sport 

Du ser altid det gode i andre 

Du er god til at give komplimenter 

Du er ikke bange for at fejle 

Du accepterer andre, som de er 

Du er god til at opmuntre andre 

Du sørger for, andre har det godt 
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Til læreren / om materialet 
 

Hej! Tak fordi du vil bruge mit materiale!       

Materialet er lavet som en trivselsøvelse, hvor eleverne 

skal give hinanden komplimenter. 
 

Sådan printes/forberedes materialet: 
Udlever en pose til hver elev (f.eks. en frysepose). 

Påsæt posen på hver elevs bord med tape, så man stadig kan  

komme noget ned i den. 

Print siden med komplimenter til hver elev. 

Hver enkelt elev skal nu klippe komplimenterne ud og give ét 

kompliment til hver elev i klassen. 

Bed eleverne om at komme posen i tasken med det samme, så de kan 

læse dem, når de kommer hjem. Det giver eleverne ro til at tage 

komplimenterne til sig, uden at skulle ”joke” med det overfor de andre 

elever. Derudover kan de læse dem sammen med forældrene. 
 

 

Praktisk info: 
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er 
tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan 

Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i 
aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter 

forudgående aftale med licensgiver. 
 

Du kan se flere af mine materialer på min side www.teachem.dk  

Kontakt mig på instagram: teachem.dk 

Billederne i materialet er fra www.Pixabay.com  

Dette materiale er udgivet på www.BubbleMinds.dk 
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