
 
 

Ugyldiggjøring av egne positive handlinger – «Det skulle bare mangle» 
 
Tidsbruk 
20 minutter 
 
Innledning 
Depresjon preges av negative tanker om en selv, andre mennesker, verden og fremtiden. Den 
deprimerte har typisk negative vurderinger av sine egne handlinger. I forkant av en handling 
kan det dukke opp tanker som svekker motivasjon, energi og håp. I etterkant av handlingen 
kan depresjonen gjøre det ekstra vanskelig å huske hva man har gjort bra og hvilke positive 
virkninger som man da erfarte. I tillegg kan pasienten aktivt diskreditere og ugyldiggjøre sin 
egen innsats. Når man ikke tar med seg det positive som man gjør, går man glipp av en viktig 
antidepressiv effekt av aktivitet – nemlig å være litt fornøyd med seg selv. Et eksempel på en 
slik ugyldiggjøring kan være «Det skulle bare mangle»-holdningen, der man bagatelliserer sin 
egen innsats. En annen variant er «Det er så lite at det ikke gjelds»-holdningen.  
 
Øvelse 
Gå sammen i grupper på to eller tre. Tenk på en deprimert pasient som er preget av tendensen 
til selvkritikk og som minimaliserer og ugyldiggjør egen innsats i gjennomførte aktiviteter. 
Utarbeid et ABC-skjema med følgende A’er: 
 
1. Gjennomført aktivitet.  
2. Anerkjennelse av seg selv etter å ha gjort noe bra. 
3. Anerkjennelse fra en annen om at man har gjort noe bra. 
 
Drøft følgende spørsmål: 
 
• Hvordan kan man hjelpe pasienten til å bli mer bevisst sin tendens til ugyldiggjøring, ta 

stilling til den og så prøve på å få inn mer anerkjennelse av seg selv og sin egen innsats? 
• Skriv i en D-kolonne ned en alternativ tanke til hver ABC, preget av økt anerkjennelse. 
 
Diskusjon i plenum 
Noen momenter til kursholder  
• Selvkritikk og ugyldiggjøring kan sees på som en feilslått strategi for selvforbedring. Det 

er som om man prøver å kjefte seg ut av depresjonen.  
• Er ugyldiggjøring av det man gjør bra en strategi man vil anbefale andre å følge, for 

eksempel noen man er glad i? 
• Ta et verdimessig standpunkt til den depressive stemmen som ugyldiggjør. 
• Det kan være til hjelp å gjennomføre atferdseksperimenter der man er mer vennlig innstilt 

til seg selv, og så se hvordan det virker. Man kan jo alltids gå tilbake til den vanemessige 
selvkritikken senere hvis man skulle ønske det. 

• Dokumenter det positive: Skrive ned, ta bilde for å huske. 
• En må bruke viljekraft og være standhaftig for å kunne motvirke den selvkritiske stemmen 

til depresjonen, fordi den har stor makt ved å være i tråd med den depressive 
sinnsstemningen. 


