
Ingenting kan overbevise oss om at vi 
klarer noe, mer enn opplevelsen av 

faktisk å ha gjort det.  



Selvfølelse 



Hva er selvfølelse? 
En intellektuell evaluering av 
selvet og den emosjonelle 
opplevelsen av selvet, 
inkluderer selvtillit 

Rogers: Selvfølelse er i 
hvilken grad et individ liker, 
verdsetter og aksepterer seg 
selv 

Maslow: Et grunnleggende 
behov 

I stor grad påvirket av vår 
sosiale verden, spesielt 
hvordan vi opplever at andre 
ser oss 



Forskjellige verdier i forskjellige miljøer 

I Norge: Utseendet viktigste verdi for 
ungdommer 

Hvilke verdier har vi vokst opp med?  



Implisitt og eksplisitt 
selvfølelse 

Personlig og kollektiv 
selvfølelse  



Hvor høy selvfølelse er vanlig?  

På en skala fra 0-30, er 
gjennomsnittet for unge 
voksne ca 19-20 

For voksne 22-24 

Rosenberg’s Self-Esteem Scale
        

 

https://openpsychometrics.org/tests/
RSE.php - engelsk med skåring 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/
index3676EN.html - norsk uten skåring 

 



Hva kan føre til lav selvfølelse? 

Alle former for ekstrem avvisning 

Seksuelle overgrep 

Omsorgssvikt 

Å ikke “holde mål” på viktige verdier 

 



Følelse og overbevisning om ikke å være bra nok, 
verdifull, elskbar 
 
Overfølsomhet for 

-  Kritikk 
-  Kjeft  
-  Latterliggjøring 
-  Gjøre det dårlig/mislykkes 
 

Mer følsom for “vanlig” stress 

Hva kjennetegner mennesker med lav 
selvfølelse? 



Kognitive trekk 

Pessimisme	  

Kynisme	  

Negative	  holdninger	  til	  skole	  og	  andre	  institusjoner	  

Negative	  holdninger	  til	  andre,	  og	  grupper	  av	  andre	  

Usikkerhet	  –	  problemer	  med	  valg,	  redde	  for	  å	  velge	  feil	  

Problemer	  med	  å	  sette	  mål	  

Ser	  for	  seg	  katastrofer	  

Intellektuell	  ¨rigiditet¨	  

Vanskelig	  for	  å	  holde	  ut	  uvisshet	  

Sakte	  responstid,	  sjekker	  svar	  mange	  ganger	  

Har	  mer	  aggressivitet,	  men	  undertrykker	  den	  oftere	  	  



Hvordan forholder en med lav 

selvfølelse seg til livet? 

Unngåelse av risiko!  

Man prøver hele tiden å 
unngå smerten, reell og 
innbilt, som følger av 
andres “angrep” på 
selvet 



Beskyttelsesstrategier 

Å	  unngå	  andre	  

Marginalisering	  i	  en	  gruppe	  (er	  ikke	  med	  i	  diskusjonen)	  

Å	  skjule	  negative	  tanker	  og	  følelser	  om	  andre	  (sosial	  
samhandling	  blir	  et	  minefelt!)	  

Å	  skjule	  egne	  tanker	  og	  følelser	  om	  seg	  selv	  fra	  seg	  selv	  

Å	  holde	  en	  fasade	  

OBS!	  Er	  ikke	  nødvendigvis	  mer	  falske	  enn	  andre,	  men	  føler	  at	  de	  er	  
det	  



Hvilke konsekvenser 
kan 

beskyttelsesstrategiene 
få?  



Umulig	  å	  være	  spontan	  

Stort	  behov	  for	  emosjonell	  og	  
materiell	  støtte,	  samt	  
informasjon,	  men	  minst	  
sannsynlig	  at	  de	  har	  det	  

Mulige	  diagnoser:	  	  

•  Sosial	  angst	  
•  Tvangstanker-‐	  og	  handlinger	  
•  Depresjon	  
•  Rusmisbruk	  

•  Spiseforstyrrelse	  

•  Unnvikende	  
personlighetsforstyrrelse	  



Hvordan kan vi 
hjelpe? 



1.  1. Begynne med en humanistisk, klient-fokusert tilnærming 

2.  2. Fostre håp – endring kan skje når som helst i livet 

3.  3. Snakke om selvfølelse som sosialt og kulturelt fenomen 

4.  4. Finne klientens egne verdier 

5.  5. Finne ut hvordan klientens selvfølelse utviklet seg i hens omstendigheter 

6.  6. Bruke kognitive teknikker som:  
•  - bevisstgjøring av negative tanker om selvet, “kritikeren” 
•  - øve på å tenke mottanker til “kritikeren” 
•  - omformulere negative, tillagte egenskaper til mer realistiske, objektive sider 
•  - bevisstgjøring av triggere 

7. Øve på å være aktivt snill, søke jevne relasjoner 

 



8. Øve på å gi slipp på tilkortkommenhet og tilgi egen menneskelighet  

9. Gjøre realistiske vurderinger av selvet ved å: 
-  Gjennomgå og “eie” det man tidligere har klart 
-  Gjenkjenne ekte styrker og evner 

10. Øve på å ta små sosiale sjanser som: 
-  Spørre hva folk mener i stedet for å tolke/anta 
-  Be om positive tilbakemeldinger fra viktige andre 
-  Akseptere positive tilbakemeldinger uten å diskvalifisere 

11. Øve på å uttrykke egne tanker og meninger 

12. Øve på hvordan ta avgjørelser 

13. Sette oppnåelige mål og hjelpe med gjennomføring 

14. Gi positive tilbakemeldinger som er presise og ekte 



15. Øve på stressmestring og avslapningsteknikker 

16. Øve på meditasjon og positiv visualisering 

17. Foreslå dagbokskriving for prosessering, tilgivelse og nye tanker 

18. Jobbe med å øke følelsen av intern kontroll og påvirkning av livet 

19. Jobbe med å sammenligne mindre med andre 

20. Oppmuntre til fysisk aktivitet som gir glede og mestring 

21. Være en god rollemodell – ivareta egne behov 

 



Case 1 
Jente, 17 år 

Kjenner seg litt engstelig og trist 

Har 2-3 venninner, beskriver god oppvekst 

Ingen hobbyer annet enn Netflix 

Blir sjelden med venner hjem 

Stresser mye med skole, er flink, men ikke best 

Redd for fremtiden, at hun skal mislykkes 

Litt misfornøyd med utseendet 

 



Case 2 

Ung mann, 21 år 

Nettopp blitt ferdig med vgs  

Spiller mye data, her flere internetvenner, men få 
han treffer i hverdagen 

Kjenner på en del sosial angst 

Uro i kroppen, sliter med søvn og døgnrytme 

Røyker noe cannabis 



 

Ingenting kan overbevise oss om at vi 
klarer noe, mer enn opplevelsen av 

faktisk å ha gjort det	  
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