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Selvværd og modstandskraft –

medicin mod depression?



Sagt om selvværd og færdigheder

 ”Man kan hvad man vil – hvis man kan.”

Klaus Rifbjerg, forfatter

 ”Så længe mit skelet ikke går fra mig, bliver jeg aldrig 

ensom.”

Henrik Nordbrandt, forfatter



Selvtillid og selvværd
 Selvværd viser sig i dit syn 

på dig selv:

God nok?

Andre respekterer mig?

Fremtiden er o.k.?

 Selvtillid drejer sig om 

måden du kommunikerer 

på

Færdigheder nok?

Hvordan bruger du dem?



Tre s’er det kan være værd at arbejde 

med:

 Selvbeskyttende færdigheder.

 Sociale færdigheder.

 Selvværd 



SELVBESKYTTENDE FÆRDIGHEDER –

EN NØDVENDIGHED

 At tale positivt, men også realistisk til sig selv.

 At kunne forholde sig realistisk til kritik.

 At kunne se muligheder selv i krisesituationer

 At kommunikere klart – det fremmer motivationen!



 PROBLEMER KAN VÆRE PRAKTISKE

 Vanskelige forhold

 Vanskelige kolleger

 Økonomiske problemer

 Ønsker der ikke går i opfyldelse

 Helbredsmæssige problemer

 ELLER FØLELSESMÆSSIGE

 Dårligt humør

 Skyld over at bryde regler eller ikke at nå sine mål

 Skuffelser

 Nederlag

 Forhindringer

Problemer er til for at løse

Jo bedre færdigheder og copingstrategier 
jo mindre føles det som problemer



Følelsesmæssig belastning er et 

problem for evnen til at hente 

informationer

 Vores tænkning bliver stiv og forvrænget

 Vurderinger bliver overgeneraliserede og absolutte.

 Vores grundlæggende antagelser om os selv og andre bliver 

fikseret.



Hvordan er det så gået?

 Sejre og glæder?  Problemer – eller farlige 

stunder?



Spørgsmål til hjælp til omstrukturering

 Hvad taler for, at det er rigtigt?

 Hvad taler imod?

 Så kunne du se på det på en anden måde?

 Hvad ville det betyde for dig, hvis din nye forståelse var 

rigtigere end den gamle?



Jeg kan forstå en situation på mange 

måder !

 Nogen forklaringer er bedre for mit selvværd end andre !



Ideer til mere selvværd

 Alt der støtter

en realistisk tro på mig selv

 Som giver en følelse af glæde

 Som giver mig mere tro på fremtiden

 Som giver mig mere tro på egen kontrol



Øgning af selvværd
 Lav en liste med gode egenskaber –egenskaber du opfatter 

som attraktive hos mennesker, som du sætter pris på.

 Mål overbevisningen – hvor overbevist er du om, at du er i 
besiddelse af den enkelte egenskab fra 0 – 99%.

 Beskriv detaljeret en situation, hvor du anvendte egenskaben.



 Mål overbevisningen igen fra 0-100%.

 Forandring i din overbevisning? Hvorfor?

 Sørg for at udføre den gode egenskab så tit som muligt.





 Færdigheder?

 Egenskaber?

 Tanker?

 Uudnyttede muligheder



 Find de situationer i dit liv, hvor du fungerer godt

 Vær opmærksom på områder, hvor du bruger 

styrke, intelligens, visdom, omtanke, 

udholdenhed og kreativitet.

 Spørg dig selv, hvad du faktisk gør for at have 

succes og ´føle glæde - og hvordan du får det til at 

ske?

 Hvordan klarer du det, når der opstår 

vanskeligheder?

 Hvordan håndterer du problemerne?

 Hvad er din adfærd, hvilke tanker, følelser og 

strategier bruger du? 



 Non-verbale færdigheder – kroppens signaler.

 Verbale færdigheder – stemme & tale

 Emotionelle færdigheder – vise og forholde sig til 

følelser.

 Problemløsningsfærdigheder – finde problemer og 

alternativer

 Selvbeskyttende færdigheder – egen gode forældre

 Intimitet – tilnærmelse og undvigelse



 Nedskriv de ting du kan lide at gøre, noget du forbinder med glæde, som du ikke har gjort i 
de seneste måneder. Det kan være hvad som helst – at cykle en dejlig tur, motionere, se en 
videofilm, få massage, besøge en ven/veninde, læse en god bog, se en film i biografen o.s.v. 

1._________________ Forhindringer:_____________________

2._________________ Forhindringer:_____________________

3._________________ Forhindringer:_____________________

4. ________________ Forhindringer:_____________________

5._________________ Forhindringer:_____________________

2. Ved siden af hver aktivitet skal du nu angive, hvad det er, som afholder dig fra at udføre 
aktiviteten – enten noget indre (for eksempel følelser som angst eller depression) eller noget 
ydre (nogle personer, tidsmangel, eller økonomi).

3. Tag nu de to eller tre ting fra listen, som tiltrækker dig  mest  og find en måde, hvorpå du kan 
komme i gang med dem, de skal være en del af din fremtid. 

4. Sæt et mærke i din kalender med dato og tidspunkt for, hvornår hver af disse tre opmuntrende 
aktiviteter kan gennemføres. 



Og ja – problemer kan opstå !



Men forsøger vi ikke, får vi aldrig 

flyttet noget



God litteratur !
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