
INTROKURS 
DEL IV: Selvhevdelse 



Rullerende kursrekke 

• Tirsdager 17-19 (ca) 

• Depresjon/nedstemthet  

• Angst/bekymring  

• Søvn  

• Grensesetting/selvhevdelse  

• Starter opp igjen etter sommerferien (aug/sep.) 

 

• Det oppfordres til deltakelse på alle kursene/delene 



Litt generelt om samlingene 

• Frivillig og ikke obligatorisk 

• Taushetsplikt  

• Alminnelig høflighet  

• Ikke (gruppe)terapi, men psykoedukasjon (lære om…) 

• Velger selv hvor aktiv man ønsker å være 

 

 

 



DEL IV: Selvhevdelse 

• Selvfølelse/selvbilde/selvtillit 

• Stress 

• Pause 

• Hvordan styrke selvfølelsen 

• Ivaretakelse av seg selv: grensesetting og selvhevdelse 

• (Selvhevdende) kommunikasjon 

• Tilbakemeldinger 



SELV- 
FØLELSE 

SELVBILDET 

SELVTILLIT 

Hva vi føler om  
oss selv. Måling av  
vår  egen verdi som  
menneske. 

Hvordan vi tenker om oss selv.  
Hvilke egenskaper vi tillegger oss  
selv. 

Mestringsfølelse. Ha troen på egne ressurser. 



Selvfølelse 

Definisjon…. 

 

«Jeg er…» 



Alfred og Skyggen (video) 

 



Selvfølelse 

Jeg er  
Ikke god nok 

Lav selvtillit 
Angst 

Usikker 

Nervøs 

Lite samarbeidsvilje 

Aggressiv 

Negativ 

Forvirring 

Sårbarhet 

Sjalusi 

Trassig 

Depressiv 



Stress 
• Fysiologisk og emosjonell reaksjon som oppstår når summen av de 

belastninger man opplever overstiger ressurser man i situasjonen opplever 
å ha til rådighet. 

 

• Stress er individuelt. 

 

• Vi har ulike syn på hva som er belastninger og stress. 

 

• Kroppens reaksjoner under belastninger er hensiktsmessige og nødvendige 
for overlevelse og tilpasning. 



Positivt og negativt stress 

• Hvordan kan stress være både positivt og negativt? 

• Intensitet 

• Varighet 

• Kvalitet 

• og… hvordan vi tenker om stress 



Psykisk og fysisk stress 
Psykiske symptomer Fysiske symptomer Atferdsmessige symptomer 

Tretthet Hodepine Endrede spisevaner 

Ulyst Søvnforstyrrelse Økt forbruk av alkohol og tobakk 

Uoverkommelighetsfølelse Kalde hender og føtter Vansker med å sovne 

Innlæringsvansker Svimmelhet Vansker med å være i søvn 

Lav selvfølelse Magesmerter Økt grad av konflikter 

Ta lett til tårer Hjertebank Aggressivitet 

Rastløs Forhøyet blodtrykk Sosial isolering 

Konsentrasjonsvansker Diare Sykefravær 

Hukommelsessvikt Trykk i brystet Hyperventilering 



Den kognitive diamanten 

• Skaper følelser. 

• Erfaringer. 

• Tilbakemeldinger. 

• Indre kritiker. 

 

 

• Blir «sannheten» om deg selv. 



Grensesetting 

 

 

«Å kunne si det jeg mener, ønsker, føler, tenker eller vil- uten at jeg 
trenger å bli sint, og uten at jeg får dårlig samvittighet etterpå» 



Grensesetting 

• Ta på sin egen «oksygenmaske» føre man tar på andres 

• Si nei til andre handler ofte om å si ja til seg selv 

• Legg til rette for å kunne delta uten å forvente full innsats 

• Finn ut hva som er viktigst, hva man bør fokusere på. Nyansere slik at 
de ser at ikke alt er like viktig. 



Problemet - ikke teori(!) 

• Praktisk gjennomføring 

• Nytt perspektiv 

• Kraft og motivasjon til å stå i endringen/motstanden. 



Selvmedfølelse 

• Trene 

• «Drifting» er ok!  

• Aktiv 

• Ikke- dømmende 

• Tilstede 



Grensesetting/selvkritikk 

• Ansvar 

• Snill vs Slem/ Skyld - Samvittighet 

• Legge til rette for utvikling 

• Bjørnetjenester? 

• Normalitet: Hva er normalt? Sakte endring 

• Dobbel ulykke? Beste du kan gjøre er å ivareta deg selv. 



www.folelseskompasset.no 
 

 

http://www.folelseskompasset.no/


Kritiker Mottaker 

1. Hva er det kritikeren sier til deg Skriv punkt 1 her 
Hent frem en episode der du typisk kjenner selvkritikk, og bli din indre kritiker for en liten stund. Skriv ned hva du sier 

til deg selv i du-form. Prøv å være spesifikk.  

  

 Skriv punkt 2 her 2 Hvordan føles det å høre dette?  

  

Les budskapet fra kritikeren inni deg, eller høyt ut. Kjenn etter i kroppen din samtidig som du leser det. Hvordan 

oppleves det å bli snakket til slik? Skriv ned hvordan det er for deg å bli snakket til slik . 

 Skriv punkt 3 her 3. Hva trenger du egentlig? 

  

 Hva trenger du fra kritikeren? Når du kjenner hvordan det oppleves å bli kritisert, se om du kan kjenne hva du 

trenger fra kritikeren din. Skriv ned hva du egentlig hadde trengt å høre.  

 Skriv punkt 4 her 4. Hvordan føles det å be om dette?  

  

Les ordene inni deg eller si dem høyt, og fortell kritikeren hva du trenger. Kjenn etter hvordan det føles å be om 

dette. Hvis du kjenner at noe er veldig godt å be om, så fortsett å be om det. 

5. Som kritiker, hvordan er det å høre dette?   Skriv punkt 5 her 
Hvis du fortsatt vil kritisere, gå tilbake til punkt 1. Hvis du ikke føler for å kritisere, spør deg følgende: Hva har du 

egentlig prøvd å få til med kritikken? Har du prøvd å hjelpe ham/henne? Er du redd for hva som skjer hvis du ikke 

kritiserer? Kan du gi den kritisere delen av deg det den trenger? Skriv ned et løfte om hva du ønsker å gjøre fremover, 

hvis det føles rett. 

  

 Skriv punkt 6 her 6. Hvordan føles det å motta dette?  

  

Les opp hva kritikeren formidler tilbake igjen. Kjenn hvordan det å bli møtt på denne måten. Fortell til kritikeren 

hvordan det føles og hvorfor det er viktig.  og godt med dette. Hvis det er veldig vanskelig å gjøre denne øvelsen, 

kan du oppsummere litt for deg selv hva som skjer, og hvor det stopper opp.  

 Skriv punkt 7 her 7. Hva vil du at skal skje med dette fremover? 

  

 Se over det du har skrevet ned og gjort. Ta en beslutning på hvordan du vil bruke dette fremover: Vil du endre 

noe? Vil du forplikte deg til noe? Vil du søke hjelp av andre? Skriv ned det du vil gjøre. 



Tips for bedre selvfølelse  

 
 
 
 
 

       Jessicas daily affirmation 

https://www.youtube.com/watch?v=qR3rK0kZFkg
https://www.youtube.com/watch?v=qR3rK0kZFkg


Selvhevdelse - øvelse (TF-CBT) 
Det er ROSERE på den andre siden… 

 

Rask, enkelt og kort 

• Reager så raskt som mulig på situasjonen (eller så snart du har roet deg ned) 

• Uttrykk deg så enkelt og kort som mulig (konkret) 

Oppmerksomhet 

• Fang den andres oppmerksomhet 

• Henvend deg til vedkommende på en høflig måte og meld det du vil ta opp 

Spesiell 

• Fokuser på den spesielle atferden: det personen sa og gjorde som gjør at du kjenner ubehag. 

Effekt 

• Hjelp den andre med å forstå hvilken effekt situasjonen/problemet har på deg og hvilke følelser dette gir deg. 

Respons 

• Beskriv hvilken respons du ønsker å få fra vedkommende for å kunne løse problemet. Spør også om feedback fra vedkommende på ditt 
ønske om endring. 

Enighet 

• Oppsummer enigheten dere har kommet frem til for å klargjøre eventuelle misforståelser 



Selvhevdende kommunikasjon 

Å kommunisere selvhevdende betyr å uttrykke klart og rolig hva du 
ønsker, uten å være for passiv eller for aggressiv. Å lære seg å 
kommunisere selvhevdende garanterer ikke at du vil bli møtt på dine 
behov, men det gjør det mer sannsynlig og det kan forbedre forholdene 
dine til andre. 

Selvhevdende 
Aggressiv 

Passiv 



PASSIV SELVHEVDENDE AGGRESSIV 

Å tenke at dine behov ikke betyr noe i det 
hele tatt. 

Å gjenkjenne at dine behov betyr like 
mye som andres. 

Å tenke at bare dine behov betyr noe. 

Å gi etter Å kompromissere Å ta 

Ikke snakke, ikke bli hørt Snakke og høre Snakker over folk 

Forsøke å holde fred Sørge for at ting er rettferdig - for deg og 
for andre 

Passe på deg selv 

Tillate at du blir herset med Stå opp for deg selv Herse med andre 

Å ikke si hva du tenker, eller ikke si noe. Å uttrykke poenget ditt klart og med 
selvsikkerhet. 

Kan føre til roping, aggresjon og vold. 

Ødelegger forhold- andre folk respekterer 
deg mindre.  

Styrker forhold- andre folk vet hvor de 
har deg.  

Ødelegger andre forhold- andre folk liker 
ikke aggresjon. 

Ødelegger selvtilliten din. Bygger opp selvtilliten din Ødelegger selvtilliten din. 



Tips for å kommunisere selvhevdende 

• Bruke «jeg»- utsagn 

• Vær klar og direkte. 

 

• Beskriv hvordan den andre personens atferd får deg til å føle 

• Andre blir klar over over konsekvensen av deres handling(er). 

 

• Stå på sitt (hakk-i-plata- teknikken) 

• Dette involverer å tenke over hva du ønsker, forberede hva du kan 
si og repetere det hvis nødvendig. 



Selvhjelp/ressurser 

 

https://www.harstad.kommune.no/selvhjelp.487180.no.html 

 

www.kognitiv.no 

 

www.assistertselvhjelp.no 

 

www.psykologiskveiledning.com 

 

www.folelseskompasset.no 

 

Podcast: relasjonspodden 

TED talk: How to make stress your friend 

TED talk: Good boundaries free you 
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https://www.harstad.kommune.no/selvhjelp.487180.no.html
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Før du går… 

• Fyll ut skjemaet (obligatorisk med navn og f.nr.) 

 

• Gi oss gjerne tilbakemelding(er) - slik kan vi bli bedre! 

 

 

Takk for i dag! 

 

 

Neste kurs: Depresjon og nedstemthet, agust/september 


