
 
 

Depresjon – selvkritikk og selvmedfølelse 
 
Tidsbruk  
Del 1 – 25 minutter 
Del 2 – 45 minutter x 3 
Del 3 – 10 minutter 
Del 4 – 10 minutter  
 
Innledning 
Depresjon innebærer ofte selvkritikk, ugyldiggjøring av det positive og mangel på en vennlig 
og omsorgsfull innstilling til seg selv. Derfor er det viktig å øve opp evnen til å gi seg selv litt 
slakk, være litt mer vennlig med seg selv eller se gode egenskaper ved en selv.  
 
Øvelsen tar utgangspunkt i deltakernes egne tanker og reaksjoner knyttet til å tenke, skrive og 
presentere positive sider ved en selv. Dette brukes i til å utarbeide flere ABCDE’er.  
 
Et annet moment ved øvelsen er at vi som er terapeuter bør kunne gjøre det som vi ber våre 
pasienter om å gjøre. I tillegg innebærer kognitiv terapi at man som terapeut også må evne å 
strekke seg ut av komfortsonen. 
 
Informer om alle fire delene av øvelsen før man går i gang 
 
Del 1 – Skriv om deg selv 
Ta utgangspunkt i følgende situasjon (A). Du skal skrive noe positivt om deg selv. Det kan 
være til en person som virkelig forstår deg og som aksepterer deg for den du er. Det kan være 
til en potensiell arbeidsgiver. Det kan være til et nettsted for personer som søker en kjæreste. 
Kanskje du kan beskrive noen positive sider ved deg selv, slik en god venn ville beskrevet 
deg.  
 
Før du går i gang med å skrive skal du bruke litt tid på å få tak i eventuelle motforestillinger 
og negative automatiske tanker som dukker opp (B).   
 
Lag et ABCDE-skjema på et ark. Før inn situasjonen (A) og de negative tankene (B). Skriv så 
ned følelser, reaksjoner og atferd som er en konsekvens av tankene (C). Hent fram et par 
alternative tanker og skriv disse i D-kolonnen. Noter så følelser og atferd som er en 
konsekvens av de alternative tankene (E). 
 
Diskuter litt med en annen kursdeltaker. 
 
Skriv deretter noe positivt om deg selv.  
 



 
 

Del 2 – Presenter det du har skrevet for andre 
 
Ta utgangspunkt i følgende situasjon (A): Du skal presentere det du har skrevet om deg selv 
for andre. B er negative automatiske tanker, og C er følelser og atferd som en konsekvens av 
de negative tankene.  
 
Lag et ABCDE-skjema på et ark. Før inn situasjonen (A) og de negative tankene (B). Skriv så 
ned følelser og atferd som er en konsekvens av tankene (C). Hent fram et par alternative 
tanker og skive disse i D-kolonnen. Noter følelser, reaksjoner og atferd som er en konsekvens 
av de alternative tankene (E).  
 
Diskuter litt med en annen kursdeltaker. 
 
Gå sammen i en gruppe på 4-5 kursdeltakere og les høyt det du har skrevet. Diskuter hvordan 
det var å presentere seg på denne måten, hvilke negative automatiske tanker som dukket opp 
og hvordan du forholdt deg til dem (vurdering av deres gyldighet og nytteverdi, ikke ta 
hensyn til dem, følge oppgaven uavhengig av hvordan man følte seg på innsiden, hente fram 
alternative tanker). 
 
Del 3 – Etterpå 
Ta utgangspunkt i følgende situasjon (A). Du har presentert positive sider ved deg selv for 
gruppen. B er tanker som dukker opp etter at du har gjort denne presentasjonen, og C er 
følelser og atferd som en konsekvens av disse tankene. Sett det opp i en ABC-modell. 
 
Dersom B’ene er negative, skal du vurdere disse med hensyn til deres nytteverdi, gyldighet, 
betydningsfullhet og eventuelt hente fram alternative tanker (D). Kjenn etter hvilke 
konsekvenser disse alternative tankene har for dine følelser (E). Utvid ABC-skjemaet med D- 
og E-kolonnene og før inn. 
 
Diskuter med en annen kursdeltaker. 
 
Del 4  
Drøft i plenum med vekt på negative automatiske tanker og et eventuelt ubehag som dukket 
opp i forkant av oppgaven, mens man holdt på å skrive, før man presenterte, mens man 
presenterte og etterpå. Utforsk hvordan deltakerne forholdt seg til de negativ automatiske 
tankene. 


