
 
 

Legge stein til byrden med negative tolkninger – Selvmedfølelse og selvaksept versus 
selvkritikk og selvforakt ved langvarig depresjon 
 
Tidsbruk 
60 minutter 
 
Innledning 
Depresjon medfører en tendens til å oppfatte hendelser på en selvkritisk og pessimistisk måte  
– gjennom et negativt mentalt filter eller depressive briller. Selvkritikken og svekket håp 
innebærer en stor ekstrabelastning i en allerede vanskelig situasjon. Depressive symptomer er 
i seg selv utløsere (A) for negativ automatiske tanker (B) som leder til forverring av 
depressive symptomer (C). 
 
Øvelse 
1.) Tenk på pasienter med depresjon som du har møtt. Skriv ned ett eller to eksempler på 

depressive symptomer på følgende områder: 
 

• Mangel på energi og indre motivasjon 
• Negative følelser 
• Tanker om seg selv, verden/andre og fremtiden (den kognitiv triade) 
• Tanker om depresjonen  

 
2.) Ta en runde i plenum og noter ned et eksempel på hvert område som egner seg som en 

utløser for sterkt selvkritiske, negative automatiske tanker. 
 
• Be deltakerne om å gå sammen og utarbeide et ABC-skjema for hvert eksempel  
• Ta en plenumsrunde og gå gjennom ABC-skjemaene. 
• Be deltakerne gå sammen og finne frem til alternative tanker (D) til hver ABC-

sekvens. Noter ned konsekvensene av de alternative tankene, det vil si følelser og 
handlingsmønstre som følger av en mer konstruktiv måte å tolke situasjonen på (E).  

 
3.) Drøft i plenum: Selvkritikk kan forstås som en strategi som pasienten bruker for å bli 

bedre eller for å beskytte seg. Hvordan kan du som kognitiv terapeut hjelpe pasienten til å 
ta stilling til denne strategien og finne frem til mer konstruktive fremgangsmåter?  
 

4.) Diskusjon i plenum: Her er noen spørsmål som kan hjelpe pasienten ta stilling til 
selvkritikken. De må stilles på en empatisk og vennlig måte slik at pasienten ikke 
begynner å kritisere seg selv for sin selvkritikk og forakte seg selv for sin selvforakt: 

 
• Hvordan har selvkritikken virket? Hvor lenge må du holde på med å kritiserte 

deg selv? Er problemet at du ikke har gjort det nok? Er dette en fremgangsmåte 
du vil anbefale til noen du er glad i?  

• Hvilke negative holdninger kan pasienten ha til å slutte med sin selvkritikk? 
(Ta utgangspunkt i at selvkritikk kan ha en funksjon, og at pasienten kan ha 
holdninger om at det å slutte med selvkritikken innebærer å bli egoistisk, mer 
likegyldig eller deprimert, at pasienten ikke bedre, at pasienten ikke vil skjerpe 
seg uten selvkritikk: Den motiverer meg til å forbedre meg).  


