
Introkurs - Følelser



Dagens tema

• Følelser:

• Hvorfor har vi dem?

• Hvordan kan vi bruke følelser?

• Hvordan blir følelser problematiske?



Alfred og Skyggen



Hva er følelser?

• En reaksjon på en hendelse, som 
består av:

• Kroppslige fornemmelse

• Handlingstendens

• Påvirker tanker og den mentale 
oppmerksomheten

• Kommunikative signaler

• Behov



Hva skal vi med følelser?

• Kilde til informasjon om hva vi opplever og hva vi trenger

• Motiverer oss til å få behov tilfredsstilt

• Kommuniserer til andre på en mer innvirkende måte enn bare ord

• Øker vår evne til å håndtere akutte situasjoner



Følende og tenkende hjernen

• Følende: kjapp, 
handlekraftig

• Tenkende: treg, 
analyserende, 
nyansert

• Gjensidig påvirkning

• Tenkehjernens evne 
til å roe ned følelser 
avhenger av tidligere 
erfaring



Grunnfølelser

• Negative Positive

• Frykt Glede

• Sinne Interesse

• Tristhet

• Skam

• Skyld

• Avsky



Mer sammensatte følelser

• En sammensetning av grunnfølelser

• For eksempel:

• Hat – blanding av avsky, skuffelse, og sinne

• Sur/sutring – blanding av sinne og tristhet



Glede

• Forteller oss at vi liker noe, eller 
at noe er bra for oss

• På egne eller andres vegne

• Motiverer oss til å gjøre mer av 
det som brakte glede

• Signaliserer til andre at vi har 
det bra og sier noe om hva vi 
liker



Sinne

• Forteller oss at noen har tråkket over grensene våre

• Enten mot oss personlig, eller noen vi bryr oss om

• Sinne motiverer oss til å være selvhevdende og grensesettende

• Signaliserer til andre at vi ikke finner oss i det som ble gjort



Grensesetting

• «Givers need to set limits because
takers rarely do.»
• Rachel Wolchin

• Game of Thrones

• Broren oppfører seg urimelig

• Daenerys blir selvhevdende

• «Å kunne si det jeg mener, ønsker, 
føler, tenker eller vil – uten at jeg 
trenger å bli sint, og uten at jeg får 
dårlig samvittighet etterpå» 



Frykt 

• Forteller oss at noe er farlig

• Enten for oss personlig eller noen vi 
bryr oss om

• Motiverer oss til å håndtere faren

• Enten kamp eller flukt

• Signaliserer til andre at noe er farlig 
og at vi trenger hjelp



Skyld

• Forteller oss at vi har gjort noe dumt mot noen

• Motiverer oss til å reparere skaden, og dermed bevare relasjonen

• Signaliserer til andre at vi angrer, og øker dermed sannsynligheten for 
å bli tilgitt



Skam

• Forteller oss at vår status i en gruppe er 
truet

• Når vi har brutt normer i gruppa

• Når andre ydmyker oss, uten at vi klarer å 
forsvare oss

• Motiverer oss til å innordne oss etter 
gruppens normer

• Behovet er å fortsatt være verdsatt og 
akseptert av gruppa

• Vanskelig for andre å skjønne hva vi 
trenger 

• Skam over atferd vs Skam over hvem man 
er



Tristhet

• Fortelle oss at vi har mistet eller 
savner noe som betydde noe for oss

• Motiverer oss til å søke det vi har 
mistet 

• Dersom det ikke er mulig motiveres 
vi til å søke trøst og omsorg

• Signaliserer til andre at vi ikke har 
det bra, og trenger noe fra andre



Kraften i trøst og omsorg



Validering

• Annerkjennelse

• «Det er forståelig at du hadde 
den emosjonelle reaksjonen du 
hadde»

• Løpesykkel

• Bearbeide vond fortid

• Emosjonelle sår holder oss igjen

• Good Will Hunting



Primære og sekundære følelser

• Primære følelser:

• Umiddelbar og «fersk» reaksjon på noe

• «Gamle» følelser, og som ikke nødvendigvis svarer til situasjonen

• Sekundær følelser:

• En emosjonell reaksjon på en følelse man ikke håndterer

• Store gutter gråter ikke. Snille piker blir ikke sinte.

• Sekundære følelser formidler ikke behovet like tydelig



Manglende kontakt med primære følelser

• Manglende informasjon om behov

• Nedsatt evne til å få behovet tilfredsstilt

• Det igjen kan føre til psykiske vansker som angst og depresjon

• Eller uhensiktsmessig forsøk på å takle primære følelser, som:

• Rus og andre former for avhengighet

• Forsøk på distraksjon som overdreven trening eller bruk av media

• Utagering av sekundære følelser i form av aggresjon, vold, og 
selvskading



Komme i kontakt med primære følelser

• Oppmerksomt nærvær
• En nøytral, ikke dømmende holdning til å våre opplevelser

• Tillat den smertefulle følelsen

• Fokuseringsøvelse

• Skrive brev
• Deg selv som barn
• Unnskyldningen du aldri fikk
• Viktige personer fra livet ditt 

• Stolarbeid

• Mange gode øvelser på folelseskompasset.no



Å snakke med barn om følelser

• Emosjonell kompetanse er ikke 
medfødt

• Det må læres av foreldre og 
andre omsorgspersoner



Oppsummering

• Så hva skal vi med følelser?

• De informerer oss om

• …at noe skjedde som vi reagerte på 

• … at vi trenger noe

• …de motiverer oss til å handle i tråd med våre behov, og gir oss den kraften 
vi trenger for å gjøre det

• Å overse sine primære følelser gjør at

• …vi ikke får våre behovene tilfredsstilt

• …vi kan få mye sekundære problemer som angst og depresjon

• …vi kan gjør mye uhensiktsmessig for å unngå følelsene



Emosjonell selvhjelp

• folelseskompasset.no


