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Selvstendighet2

Barneoppdragelse, ledelse, selvledelse
– handler om det samme….

1 Påvirke individet til å ha positive            
hypoteser om seg og sin verdi



ltitask

Psykisk trygghet

At man føler tillit til og trygghet i forhold til
seg selv og menneskene man har rundt seg. 

At alle er vennlige, positivt innstilte og at man 
formidler på alle måter at vi vil deg vel.

Og det er helt ok at du har egne meninger. Vi vil 
uansett lytte til deg, respektere deg og 
kommunisere med deg på en konstruktiv måte.

I en slik atmosfære senkes skuldrene og vi får 
tilgang til alle våre ressurser.



Psykologisk førstehjelp

- På samme måte som barn og unge lærer 
å spise riktig og bevege seg for å bli sunn 
og  sterk, bør de lære å forholde seg 
konstruktivt til følelser. 

- På den måten forebygger de psykiske
problemer

Barnepsykolog Solfrid Raknes



skaper …

Opplevelser

Følelser

Holdninger

«Kultur»



Kinesisk ordtak

Gi en mann en fisk,
Og han har mat for en dag.

Lær mannen å fiske, og han har mat 
for hele livet.



Enkeltindividets potensiale ……



Resultater fra Ung Data 2017 – 8,9 10 klasse og 1 Vg.S:

Gjelder 769 elever på skolene i en av våre middels store byer:

32,8 % svarer at de den siste uken har følt at alt er et slit

24,2 % svarer at de har følt seg ulykkelig, trist eller deprimert

12,4 % svarer at de har følt seg ensomme

11,7 % svarer at de føler håpløshet med tanke på fremtiden

Hvordan kan foreldre og voksne hjelpe dem:

- Foreldrene kan oppmuntre enda mer
- Lærerne kan slutte å gi så mye press
- Foreldre og voksne kan ha mer fokus på psykisk helse 



Kunnskap, Kompetanse, erfaringer og intellektuelle ferdigheter
utgjør karosseriet i det fartøyet som skal føre oss inn i framtiden.

Selvbildet vårt er motoren.

Motivasjon er bensinen. 



Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:

Selvbilde / grad av selvrespekt

Selvfølelse

Fordi jeg er meg 
er jeg verdifull.
Stabil ballastfølelse.
INDRE

Selvtillit

En ustabil
øyeblikks-følelse
som oppstår når vi
mestrer / presterer.
YTRE



Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:

Selvbilde / grad av selvrespekt

Selvfølelse
Selvtillit



Koblingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON …

Kobling



Skill sak og person- ikke tull med EGENVERDIEN ! 



«Å gjøre noe for å bli elsket – skaper stress og 
tilpasning.

Å gjøre noe i kraft av å være elsket – gir frihet, energi 
og fører til kvalitet»



«Når et menneske vet at det er elsket og respektert,
behøver man ikke være perfekt»

Tommy Hellsten – svensk terapeut og forfatter 



Utfordringer

Ferdigheter

God 
nok

Komfortsone



Utfordringer

Ferdigheter

Ikke
god
nok

Komfortsone



Utgangspunkt Kamp ( «godt liv»)

Flukt ( «lett liv»)

Vanskelig 
situasjon



Alle mennesker har en følelsestank som venter på 
å bli fylt med kjærlighet !



3 grunnleggende prinsipper for å utvikle mennesker:

1. Praktiser verdsettende kommunikasjon ( ikke kritiser, fordøm eller klag)

2.   Gi ærlig og oppriktig ros ( både til person og dennes prestasjon)

3.   Stimuler den indre motivasjonen ( vekk et sterkt indre ønske hos den 
andre personen)



Hvor har vi fokus ?

Indre

«Menneskekunnskap» Ytre – Mestring
Kropp - Likes

Holdning

Handling



Tanker
Handlinger 

Verdier
Holdninger

Menneskesyn
Indre motivasjon

Personlighet
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De unges identitet bygges i 
dag opp på basis av HVA 
du gjør.

Ikke HVEM du er. 



Hva trenger vi å lære ?

- Å være seg SELV

- Å gi seg selv STØTTE.

- Å MOTIVERE seg selv.

- Å TRØSTE seg selv.



En klok 14 årings råd til sine venninner:

Alt kommer til å gå bra
.
Dette fikser vi

Det er helt greit å gjøre feil i blant

Ikke bry deg om filleting når ingen andre gjør det

Det er ikke vits i å kaste bort tiden på småting når du bare lever en gang uansett

Ingenting blir perfekt, det er ikke vits i å vente på at de skal bli det.

Det er du som må ta valgene dine til sist

Du kan ikke gjøre noe med det du har gjort, men du kan gjøre 
noe med det du skal gjøre



Elisabeth 14 år
80 % 20 %  

Ikke flink nok på skolen

Sjenert, føler seg usikker

For høy

Dårlig kondis

Dårlig trent, lite muskler

For små pupper

Ville hatt større lepper

Ville hatt brune øyne og lyst hår

Skjeve tenner

Går på bra skole med flinke lærere

Har gode venner

Familien min elsker meg

Jeg er klok

Jeg er følsom, «på»

Jeg er snill

Jeg er verdiorientert

Jeg oppfører meg «ordentlig»

Jeg er egentlig fin, har sunn kropp !



Birthe (15)                     
sine manuskriptFra nå av Før  

Andre mennesker 
bestemmer min verdi 

Min vekt og mitt utseende 
er aller viktigst for meg

Dersom jeg er snill og 
positiv, vil folk trolig like meg 

Jeg er ikke fornøyd med 
meg selv før jeg er perfekt

Jeg hater situasjoner der jeg 
ikke har levert topp 
prestasjoner

Det er jeg som kjenner meg 
selv best, og som derfor 
bestemmer hva jeg er verdt

Jeg er god nok akkurat som jeg er

Folk liker meg akkurat som jeg er, 
ellers er det de som går glipp av noe

Det er noe som heter godt 
nok, også for meg

Man blir ikke lykkelig av å være og 
gjøre perfekt. Det er viktigere å 
gjøre sitt beste



Hodet

Følelser

Kropp 7 år

12 år

3 år



Hodet

Følelser

Kropp 13 år

15 år

7 år



80 % god

20 % 
uheldige
adferds-
mønstre



Prosessen i personlig utvikling

Bevissthet Stå opp for seg selv

Hvem er jeg/ personlighet
-styrker og sårbarhet

Verdier

Mål, ambisjoner , drømmer

Hvem er med på laget mitt?

Hvem gjør meg sårbar?

Min spisskompetanse

Se meg !

Opptre likeverdig =God Nok

Gjøre riktige valg – for deg

Sette grenser

Gjøre sitt beste

Utvide komfortsonen

Stille krav

Være ærlig, vise sosialt mot

Gi tilbakemeldinger

Være selvhevdende,selvstendig

Fører til

Tillit



«Følelsesmessig egenkapital»

INNSKUDD :
- Å være
- Framsnakke
- Motivasjon
- Bli sett
- Aktiv
- Langsom tid
- «Ekte opplevelser»
- Selvhevdende
- Inkludering
- Rettferdighet
- Ros / få bekreftelser
- Takknemlighet
- Holde avtaler med seg selv

Vs.

UTTAK:
- Prestere
- Baksnakke
- Krav
- Avvise
- Passiv
- Hurtig tid
- «Liksom opplevelser»
- Være passiv / aggressiv
- Styring
- Likhet
- Så tvil
- Misnøye
- Svikte seg selv



4 leveregler for et godt liv

Kommuniser positivt

Ikke ta noe personlig

La være å forutsette ting

Gjør alltid ditt beste

Fritt etter Don Miguel Ruiz



www.trondhaukedal.no

Sjekk ut hjemmesiden min for mer informasjon om
- Foredrag
- Bøker
- Åpne foredrag


