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HVA SPØR DE UNGE SEG?

Er jeg god nok 
på skolen?

Liker de 
andre meg?

Hvordan skal 
jeg mestre 
presset?

Hvordan kan jeg 
bli bedre?

Spiser og trener 
jeg riktig?

Er jeg 
morsom?

Kommer jeg 
til å få meg 
kjæreste?

Ser jeg bra ut?

Gjør jeg det 
rette i livet?

Hvorfor er jeg ikke 
fornøyd?!



SELVFØLELSE

HVEM ER JEG? HVEM ØNSKER 
JEG Å VÆRE?



HVOR HENTER VI MÅLENE VÅRE FRA?



HYPERREALITET
(BAUDRILLARD)



HVEM ER JEG? HVEM ØNSKER 
JEG Å VÆRE?



MOT VERDIER, AKTIVITETER OG GODE LEVEREGLER



TRE NØTTER – ELLER RÅD – TIL ASKEPOTT OG ASKELADDEN

1. Du må være sammen med venner og andre mennesker i den 
fysiske verden. Bruk internett der det gjør deg godt.

2. Hvis du overmannes av perfeksjonsjag, legg merke til det. Du 
kan ikke alltid endre hvem du er, men du kan endre hva du higer 
etter.

3. Fyll livet ditt med verdier du synes er viktig, istedenfor mål. Tenk: 
det jeg gjør nå – fører det meg nærmere eller fjernere fra det 
som er viktig for meg?





1. Overskuddssamfunnet skaper fokus 
på selvrealisering og selvopptatthet



Selvrealisering

Anerkjennelse

Sosiale behov

Trygghetsbehov

Fysiologiske behov



2. Muligheten til å unngå vanskelige følelser 
gjør oss dårligere rustet til å takle dem



3. Illusjonen av kontroll gjør opplevelsen av 
å ikke ha kontroll uutholdelig





5 GRUNNSTEINER FOR HVERDAGSLYKKE

1.Knytt bånd...
2.Gi...
3.Vær oppmerksom...
4.Vær aktiv...
5. Fortsett å lære...



SISTE OPPFORDRINGER

• Vis hva som er ekte og ikke ekte
• Gå fra krav til verdier/aktiviteter
• Ta en pause fra SoMe i blant
• Vær oppmerksom og til stede
• Det er lov å være god nok
• Vær gode rollemodeller
• Minn dem på hva vi trenger
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