
SELVKRITIK OG DEPRESSION 

 

Selvkritik er fuldstændig centralt for mange menneskers depression.  

Det drejer sig typisk om, at du: 

 bebrejder dig selv og overvurderer dit eget ansvar (fx ”Det er alt sa e  i  skyld!”) 
 stempler dig selv negativt (fx ”Jeg er si pelt he  bare så du , så du !”) 
 hader dig selv (fx ”Nogle ga ge så ka  jeg bare ikke holde ig selv ud!”) 
 mangler tro på dig selv (fx ”Jeg kan ikke finde ud af at tage de rigtige beslutninger!”) 
 bagatelliserer de positive ting, du gør (fx ”Ja e , det kan enhver jo gøre  

– Det er jo ikke noget særligt!”) 
 betragter de mindste fejltrin eller den mindste mangel på perfektion som en grund til at hade dig 

selv. (Hvis du fx spilder en kop kaffe, så betragter du dig selv som en ”kæmpeidiot”). 

Problemet med selvkritik er, at den har betydning for mange andre af dine depressionssymptomer. 

Læs listen nedenfor igennem og se, om du genkender disse almindelige skadelige følger af selvkritik: 

 Grublerier (dvs. drøvtygning på tanker):  

Jeg bliver ved med at tænke igen og igen på, at jeg er en fiasko. 

 Jeg laver unfair sammenligninger: 

Jeg sammenligner mig konstant med mennesker, som klarer sig bedre end mig,  

og konkluderer, at jeg ikke er lige så god som dem. 

 Jeg kan ikke nyde de ting, jeg forsøger at foretage mig: 

Når jeg foretager mig et eller andet, kan jeg ikke nyde det, fordi jeg hele tiden tænker på,  

hvor dårligt jeg klarer det. 

 Jeg er ubeslutsom: 

Jeg kan ikke tage beslutninger, fordi jeg ikke har nogen tro på mig selv. 

 Jeg er angst for at komme til at fortryde ting: 

Jeg kan ikke lave nogen forandringer i mit liv, for hvis de viser sig ikke at blive en succes,  

så er jeg bange for at komme til at fortryde det. 

 Jeg føler mig hjælpeløs: 

Det er svært for mig at foretage mig noget, for jeg tror bare ikke, at noget som helst, som jeg gør,  

vil kunne ændre noget. 

 Jeg isolerer mig: 

Jeg har svært ved at være sammen med andre mennesker, fordi jeg føler, at jeg ikke har noget  

at bidrage med. 

 Jeg er angst for nærhed: 

Jeg er bange for at indgå i et forhold, fordi jeg er bange for, at når folk lærer mig rigtigt at kende,  

så vil de ikke bryde sig om mig og derfor afvise mig. 

 Jeg er nedtrykt: 

Jeg er trist og modløs, fordi jeg har det dårligt med mig selv. 

 

Den gode nyhed er at når du kommer af med din selvkritik, så påvirker det som regel næsten alle dine andre 

depressionssymptomer. 

Dvs. hvis vi kan komme din selvkritik til livs, så kan du samtidig komme af med din håbløshed, din 

ubeslutsomhed, din isolation og dine grublerier.  

 


