
KOM I GANG 
SELVFØLELSE - SELVHEVDELSE 

OG GRENSESETTING 

Stangehjelpa 



• Rullerende kurs hver tirsdag kl 09.00-11-00

- Selvfølelse, selvhevdelse og grensesetting 

- Negative tanker og nedstemthet

- Bekymringer og angst

- Søvn

Vi anbefaler deltakelse på alle kurs 
- og at du investerer i tid til deg selv i mellom 
kursene.



Lurer du på noe underveis?

Vi er åpne for spørsmål og innspill! 



Vi kommer til å snakke om: 

• Selvfølelse

• Leveregler

• Pause

• Selvmedfølelse

• Selvhevdelse og grensesetting 

• Mening

• Tilbakemeldinger



Selvfølelsen 

Å kjenne seg selv og å handle på vegne av seg selv. Gi seg selv en verdig 
plass sammen med andre.

God: å føle seg verdig sammen med andre (bakgrunnsfølelse, stemning 
av tillit og verdighet i kroppen)

Lav: mindre verdt enn andre, ser på seg selv som et mangelfullt 
menneske eller som ikke fortjener noe



Endring av selvfølelse

Første steg: Se for deg hvordan du ville oppført deg, tenkt og snakket 
hvis du hadde en bedre selvfølelse? Hvordan ville livet ditt sett ut?

Lukk igjen øynene. Et par minutter.

Andre steg: Bruk dette bildet, spørsmålene neste gang ved selvkritikk, 
unngåelse, bagatellisering.



Selvbilde: Hvem er jeg?

Selvtillit: Troen på at du får til ting du skal gjøre.

Det ønskede selvet: Hvem ønsker jeg å være?

Selvfølelse: Avstanden mellom hvem du oppfatter at du er (selvbilde) 
og den du skulle ønske at du var (det ønskede selvet). Verdien vi 
tillegger oss selv.



Lav selvfølelse

• Det vi strekker oss etter kan gi lav selvfølelse.

• Vi prøver å endre på oss selv for å øke selvfølelse, men selvkritikk 
senker selvfølelsen.

• For å øke selvfølelsen: leveregler; kjenne appetittene; jeg ser; 
årsaksforklaringene våre; god indre forståelse; selvhevdelse; oppgjør; 
skjerming





Leveregler 

• Er oppfatninger om deg selv i verden

tanker, forventninger og holdninger vi har til oss selv og 
hvordan vi skal leve livet vårt.  

• En leveregel kan være bevisst eller ubevisst. 

• Den styrer hvordan vi forholder oss til oss selv og de rundt oss. 



Hvor kommer de fra?

• Hvorfor har noen personer gode leveregler og god selvfølelse, 
mens andre ikke liker seg selv?

• Barn tror på det voksne eller andre barn sier til dem!

• Barn er avhengige av trygghet fra voksne og omsorgspersoner.

• I løpet av ungdomstiden møter vi andre personer og ytre 
hendelser som vil fortsette å påvirke våre leveregler. 

VI MANØVRER OSS MED LEVEREGLER GJENNOM LIVET. 



Negative leveregler 

«Jeg er ikke god nok før jeg er 
perfekt»

«Jeg må være godt likt av alle»

«Jeg må ha kontroll på alt» 

«Jeg er mindre verdt en andre»

«Jeg er ikke verdt å elske, ingen 
kan elske en som meg»

«Jeg er en dårlig og dum person». 

«Jeg får ikke til noe»

«Jeg gjør ikke en bra nok jobb»

«Ingen liker meg»

«Alt jeg gjør blir feil»



Levereglene kan bli selvoppfyllende profetier

En sannhet

Jeg er bare sånn! 
- Kjerneantagelser

Vi har ofte strengere regler for oss 
selv enn for andre. 



• Leveregler er ikke en sannhet

• Heldigvis går det an å endre måten du tenker om deg selv og 
omverden. 

• Vi kan lage nye leveregler hele livet!



Hvordan?

• Oppmerksomhet

• Nysgjerrighet

• Akseptere   

• Snakke om til noen du er trygg på – empati og medfølelse



Å utfordre en negativ leveregel

Øvelse:

Velg en leveregel, den første som kommer til deg, kanskje den som gjorde at 
du valgte å ta kontakt med oss? 

Skriv den ned på papiret vi har utdelt. 



1. Hvilke bevis har du for at denne leveregelen er sann?

2. Hvor kommer denne leveregelen fra? Er det noen personer du 
forbinder den med? Har du opplevd noe i oppveksten eller livet 
ditt som du tror kan ha betydning for denne leveregelen?

3. Hva ville du sagt til en venn som hadde samme leveregel?

4. Hva gjør denne leveregelen med deg? Hindrer den deg i noe du 
ønsker å gjøre? Eller hvem du ønsker å være?

DITT FØRSTE STEG MOT Å UTFORDRE LEVEREGELEN.



Definer en ny positiv leveregel

• Definer et nytt og konstruktivt alternativ

• Legge merke til når den gamle leveregelen kommer til 
uttrykk

• Velge å leve i tråd med den nye leveregelen – mange 
ganger 





PAUSE 



Selvmedfølelse 

Mellom ytterpunktene bagatellisering/selvkritikk og selvmedlidenhet 
finnes selvmedfølelsen. 

• Du tillater at følelsen er der.

• Du forsøker å forstå den og skape mening av den.

• Du bekrefter at det er forståelig og fellesmenneskelig å føle det slik.

• Du prøver å sette ord på hva du trenger.



PRØV;

• å legge merke til kroppen

• å sette ord på hvordan du har det

• å tillate 

• å vise deg selv forståelse

• å sette ord på hva du trenger



En gang hver dag 



Gode ting å gjøre 

• Liste over dine gode egenskaper

• Tre gode ting og hvordan, hva var intensjonen din

• Takknemlighetsdagbok – Fem minutters dagbok

• Selvbekreftende meditasjon etter oppvåkning

• Selvtilgivelse: ta feilen på alvor, respektfullt; vise medfølelse 
for deg selv og vilje til å tilgi



Selvhevdelse

• Min handling når jeg føler meg verdig sammen med andre.

• Selvhevdende sinne er nødvendig for selvfølelsen og er 
helbredende: løfter deg opp, tar tilbake selvrespekten. 
Stemmen er tydelig og stødig. Innsiden ut istedenfor 
utsidevurderinger. 



Grensesetting 

• Være nær egne behov

• Styrke selvfølelsen 

• Kommunisere tydelig





Mening… et ullent begrep

• DIN INDRE REFERANSE 

• VERDIER

• MOTIVASJON

• Hva er viktig for deg i livet ditt?

• Hva ønsker du å bruke livet ditt på?

• Prøv å gjøre aktiviteter som fører til at du lever i tråd med egne verdier!



Hvem er du? – Hvem ønsker du å være?

• Hva er viktig for deg og den du er?

• Skriv ned dine egenskaper og kvaliteter du ønsker å strekke deg etter for å 
føle deg som en god person. 

• Det er lurt å tenke verdier og aktiviteter heller enn et absolutt mål!
• Hva kan du gjøre rent konkret for å få til dette?

• Ukeplan! – en date med deg selv en gang i uken. 
• FØLG DET OPP!





Tilbud

Kurs og grupper
• Ass. Selvhjelpskurs  på nett

• Søvnkurs

• Medisinsk yoga

• Tankeviruskurs

• Foreldreveiledningskurs

• Kurs i angstmestring

• Selvhjelpsgrupper

• Selvstyrkingskurs

• Ta styring-kurs

• Nettverksmøter

• Sorggruppe

Aktiviteter og trening

• Trening i Stangehallen

• Trening på Espern

• Bassenggruppe

• Bra mat-kurs

• Aktivitetshuset

• Kroppsbevissthet og bevegelse



Vi har på bakgrunn av vår erfaring og fagkunnskap 
utviklet dette kurset for dere, med inspirasjon fra 

nettkurset Assistert selvhjelp. 

(laget av Psykolog Aksel Inge Sinding, Psykolog Oskar Blakstad, 
Psykiatrisk Sykepleier Alf Magne Andersen, Andreas Eidem og Master i Psykologi,

Emily Hill, ved Assistert Selvhjelp AS).

Hvis du etter i dag ønsker å jobbe videre med dette.. 

Assistert selvhjelp. – ta kontakt med Stangehjelpa for mer informasjon.



Stangehjelpa former veien videre på 
tilbakemeldinger fra dere:

• Kafe?

• Kontakt med andre?

• Hva var nyttig for deg?

• Var det noe du savnet å høre om?

• Hvis du har vært på Kom i gang kurs før, bruker du 
det du har lært?

• Synes du at du har fått det bedre?


