
 

 

 
 
 

 
Forslag til rosende og anerkendende sætninger 

 
1. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 

2. Du har sådan et godt hjerte 

3. Jeg elsker at være sammen med dig! 

4. Du arbejder så hårdt, og jeg kan se, det giver gode resultater 

5. Du er sådan en stor hjælp, hvad skulle jeg gøre uden dig 

6. Du er sådan et dejligt barn 

7. Jeg er stolt af min dejlige pige/dreng 

8. Vidste du godt, at selv når vi ikke er sammen, så tænker jeg på dig og bliver glad 

indeni? 

9. Jeg tror på dig 

10. Ved du godt, at uanset hvor stor du bliver, vil du altid være min lille skat 

11. Når jeg ser du rydder op og passer godt på dine ting, minder det mig om, hvor 

ansvarsfuld du er blevet 

12. Jeg ville ønske du kunne se dig selv gennem mine øjne. Jeg syntes, du er fantastisk 

13. Når jeg hører dig rose andre, bliver jeg så stolt 

14. Jeg er så glad for, at du er mit barn 

15. Jeg elsker, at du altid finder en måde at få mig til at grine på 

16. Verdens bedste dreng, det er min dreng 

17. Det gør mig glad at se, at du er klar til tiden 

18. Jeg elsker dig, når du er glad, men jeg elsker dig også, når du er ked af det, vred og 

bange 

19. Jeg er så glad for, at du vil lege med din søster. Jeg ved, det betyder meget for hende 

20. Det gør mig stolt at se dig være så god ved lillebror 

21. Når jeg ser, at du bruger tid og energi på at lære nyt, bliver jeg så stolt af dig 

22. Jeg syntes, du er så god til at tackle nye ting. Jeg kunne vist lære lidt af dig der! 

23. Jeg sætter rigtig stor pris på, at du hjælper mig. Tak fordi du tænker på mig 



 

 

 

 

 

24. Jeg syntes, det lyder så dejligt, når du griner sammen med din søster.  

25. Ved du godt, at du ikke er den eneste, som bliver klogere? Jeg bliver også klogere 

hver dag, og du er med til at gøre mig klogere 

26. Jeg behøver ikke kontrollere alt det, du gør. Du er en fornuftig dreng/pige, og du kan 

sagtens træffe mange af beslutningerne selv 

27. Du er sådan en vigtig del af vores familie. Vi kunne slet ikke undvære dig 

28. Du betyder meget for mig 

29. Du (og dine søskende) er en gave, og den bedste jeg nogensinde har fået! 

30. Du er lige præcis, som du skal være 
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