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Unike meg / Introduksjon

Vi har et
oppdrag
I Dove er vi på et oppdrag om å oppmuntre unge
mennesker til å tenke positivt om eget utseende og
sette dem i stand til å nå sitt fulle potensial i livet. Over
halvparten av jentene i verden har ikke ikke en positiv
kroppsbevissthet, og åtte av ti unngår en rekke daglige
aktiviteter - fra å være med venner og familie til å bli med
i lagsport eller sportsklubber - fordi de føler at de ikke
ser bra nok ut.

Selvfølelse: Holdningen vi
projiserer om oss selv og vår verdi
Positiv kroppsbevissthet:
Måten vi tenker og føler om vårt
utseende og hvordan vi oppfører
oss som følge av dette.
Det er derfor at vi i 2004 etablerte Dove Self-Esteem
Project for å støtte foreldre, mentorer og lærere med å
sende ut en positiv melding og sikre at neste generasjon
kvinner vokser opp til å bli lykkelige og fornøyde, og
slipper å kjenne på egen usikkerhet som skyldes
utseendepress.
Dette heftet er skrevet av eksperter og designet for
og av foreldre. Vi håper at rådene og aktivitetene som
presenteres på de følgende sidene vil være til hjelp for
deg med å oppmuntre datteren din til å se sin egen
unike skjønnhet og ﬁnne den nødvendige selvtillit slik at
hun skinner. Gå inn på www.dove.com/no/dove-selfesteem-project.html for ﬂere artikler med historier, råd
og støtte for å hjelpe datteren din til å bli sitt beste selv.

Dette er for våre døtre framtidens vakre unge kvinner.

Vi er på et oppdrag for å
hjelpe mer enn

40 millioner
unge mennesker over hele
verden med Doves programmer
for å bygge selvfølelse,
og opplæring i positiv
kroppsbevissthet.
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Tilpasning for
bruk til gutter
Unike meg fungerer best for jenter, men er morsomt og
vil også utgjøre en forskjell for gutter. Fordi jenter som
deltar lærer om utseendeidealer og andre begreper
gjennom en kontekst som bygger på deres egne
erfaringer, kan Unike meg tilpasses enhver kulturell og
sosial kontekst. Det samme gjelder for gutter. Det som
er viktigst å huske er å sikre at du har en åpen dialog og
et trygt sted der din datter eller sønn kan utforske disse
temaene.
Alternativt kan du vurdere å bruke Conﬁdent Mepensumet i Doves Self-Esteem Project. Dette er vårt
skoleprogram som er utviklet for å passe til bruk i
grupper med både jenter og gutter.
Conﬁdent Me er tilgjengelig for gratis nedlasting på

www.dove.com/no/dove-self-esteem-project.html
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Om denne
ressursen
Som foreldre ønsker vi det beste for våre døtre - at de

ubehagelige meldinger hun kanskje mottar. Forskningen

skal være lykkelige, sunne og trygge personer.

vi støtter oss på forteller oss at ved å lese og handle i
forhold til problemstillingene i dette heftet vil du ha en

Men av og til er det enklere sagt enn gjort, særlig mens

betydelig positiv påvirkning på din datters selvfølelse.

jentene er i tenårene eller litt før, når kroppene deres
endrer seg, selvtilliten er skjør og de er i den vanskelige

Vi starter med den viktigste påvirkningen i alt dette: deg

overgangsprosessen til å bli voksne.

selv. Noen er overrasket over at selv idag er foreldrene
den viktigste rollemodellen i deres datters liv. Med dette i

Hvordan hjelper du datteren din med å opprettholde et

mente har du et ansvar for å være et eksempel og lære å

positivt kroppsbilde og ﬁnne seg selv når verden er fylt

være glad i deg selv også.

med urealistiske bilder av fysiske idealer - endimensjonal,
“feilfri” skjønnhet og trange deﬁnisjoner av den

Artiklene i denne veilederen ﬁnnes også på Dove Self-

“perfekte” livsstilen? Hvordan hjelper du henne med å

Esteem Projects online hub, sammen med mange andre

håndtere fallgruvene i tenåringslivet, som for eksempel

ekspertråd om ulike emner som påvirker unge jenter,

utseenderelatert mobbing? Hvordan kan du hjelpe henne

pluss videoer og aktiviteter du kan dele med din datter.

med å like sunn mat og glede seg over fysiske aktiviteter

www.dove.com/no/dove-self-esteem-project.html

(uten å bli opphengt i mat eller kroppsform?)
Da vi utviklet Unike meg innhentet vi råd om noen av
de viktigste temaene vi vet har en påvirkning på jenters
selvfølelse og holdning til kroppen sin, fra medier,
jevnaldrende og kulturpress til erting og mobbing
om utseende. Vi har samarbeidet med eksperter på
områder som psykologi, kroppsbilde, selvfølelse,
spiseforstyrrelser og mediebildet for å lage en ressurs
som er fokusert på rådgivning og tiltak.
Bruk artiklene og aktivitetene i denne veilederen til
å ﬁnne og identiﬁsere eventuelle problemer med
selvfølelse du tror kan ha påvirkning på datteren din og
begynne å takle dem direkte. Hvert avsnitt inneholder
en sjekkliste - pekere som vil hjelpe deg med å gjøre
positive endringer, eller sette i gang samtaler med
datteren din, om ting som kan plage henne eller

Slik bruker du denne
veilederen
Denne veilederen er bygd opp av en serie artikler som
dekker viktige emner vi vet påvirker jenters selvfølelse.
Hver artikkel starter med en introduksjon til et tema
og hvorfor det er relevant. Så, for å hjelpe deg med å
iverksette praktiske endringer, har vi en sjekkliste med
ideer som øker en positiv kroppsbevissthet fra våre
eksperter på selvfølelse. Til slutt har vi lagt til et “La oss
komme i gang”- avsnitt for å gi deg noen tips til måter å
starte samtalen i dag. For hvorfor vente til i morgen?

LA OSS KOMME I GANG!
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1. Lær å være glad i deg selv:
Modeller egenkjærlighet for å ha en
positiv påvirkning på datteren din
Selvkritikk er vanlig blant tenåringsjenter - hvor ofte
har du ikke sagt til datteren din at hun ikke må være
så hard mot seg selv? Men av og til har foreldre lav
selvfølelse også, og det er mulig at du kan ha lært henne
dårlige vaner gjennom det eksempelet du har vært ved
å kritisere deg selv. Har du noen gang tatt deg selv i å
se deg selv i speilet og rynket pannen, eller klage over
hvordan du ser ut? Du vet kanskje ikke at du gjør det,
men datteren din gjør ganske sikkert det.

En positiv kroppsbevissthet starter med å være glad
i seg selv.
Opp til 80 prosent av dagens kvinner er misfornøyde
med det de ser i speilet ifølge “Mirror, Mirror,” en
rapport som er publisert av Social Issues Research
Centre, i Oxford, England. Bekymringsfullt nok viser
en fersk studie utført av det verdensledende Centre
for Appearance Research ved University of the West
of England også at mødre som er misfornøyd med sin
egen kropp har større tilbøyelighet til å ha døtre med lav
positiv kroppsbevissthet.
Det er ikke enkelt å endre måten du ser på deg selv
på, men den gode nyheten er at noen få teknikker kan
hjelpe deg med å utvikle bedre følelser overfor din egen
kropp. Og som resultat vil datteren din plukke opp din
positivitet.

Hvis du ønsker at datteren
din skal vokse opp med en
sterk selvfølelse og positiv
kroppsbevissthet, er det en
enkel ting du kan gjøre:
Vær glad i deg selv.

5

Unike meg / Lær å være glad i deg selv

Sjekkliste
for slik lærer du å
være glad i deg selv:
Det å tenke mer positivt om deg selv og å bygge
opp din egen positive kroppsbevissthet er et av
de viktigste stegene for å hjelpe datteren din å
utvikle sin egen positive kroppsbevissthet. Bruk vår
gjennomtenkte sjekkliste som er utviklet av doktor
Susie Orbach, en verdenkjent psykoterapeut og
kvinneforkjemper, for å kutte ut selvkritikken.

Ta en tur tilbake i tid.
Se på bilder av deg selv fra noen år tilbake. Du
synes kanskje at selv om du var misfornøyd med
kroppen din på det tidspunktet, ser du nå at du så
ﬁn ut. Dette er en god øvelse i å hjelpe deg med å
akseptere og ha glede av kroppen din som den er.

Gi kroppen din kredit for alt
den har opplevd.

LA OSS KOMME I GANG!
Utforsk sammen med datteren din hvor enkelt
det er å fordreie et bilde digitalt - og lær hvorfor
det faktisk ikke ﬁnnes noe som heter perfekt
skjønnhet.
Snakk med datteren din om hva du føler om din
egen kropp. Prøv å vær positiv - ikke gå inn i
vanen med selvkritikk.
Velg et kodeord sammen med datteren din som
hun kan bruke når du er ugrei eller negativ mot
deg selv. Det vil hjelpe dere begge til å være
klar over og gi datteren din mot til å stå for
kroppspositivitet.

Husk at kroppen din har levd, arbeidet og kanskje
brakt et barn til verden. Du har oppdratt et barn
og opplevd eller tålt ulike kamper. Det er naturlig
at kropper endrer seg etter hvert som vi blir eldre.
Kroppen din er faktisk helt utrolig.

Ikke sammenlign deg selv med
modeller eller skuespillere.
Husk på at bildene i bladene, på nettet og i
sosiale medier ofte er digitalt manipulert på helt
ekstraordinære måter. De er ikke nødvendigvis
bilder av ekte kvinner og menn.

Koble deg til kroppen din igjen.
Ta deg tid til å gjøre 15 strekkøvelser for nakken eller
ryggen. Ta deg en pause og gjør noen konsentrerte
pustøvelser for å kjenne på kraften du har i kroppen.

Fokuser på positivitet.
Diskuter med datteren din de tingene dere liker
ved hverandres stil. Kommenter bare de positive
sidene og prøv å gi spesiﬁkke eksempler. Lytt til de
kvalitetene datteren din beundrer hos deg, og minn
deg selv på dem når du trenger påfyll.
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2. Snakk om kropp:
Bruk ordenes kraft til
å føle at du har det bra
Det å snakke om vekt eller klage på håret ditt
kan kanskje være en ﬁn måte å skape kontakt
med datteren din og kvinnelige venner, men
det er grunn til å vurdere hvilke andre virkninger
dette kan ha. Slutt med å snakke om kropp - og
annen negativ selvkritikk - og start en ny type
positiv samtale. Du vil merke hvor mye bedre
dere vil føle dere.
Det å snakke om kroppene våre er som en uskrevet
regel i vennskap mellom kvinner. Vi gjør det hele tiden
og automatisk. Du vet hvordan det låter: “Jeg ser tykk
ut i disse jeansene”, “Jeg har lagt på meg sånn” eller
“Åh, huden min ser fæl ut i dag.”
Lær datteren din til å snakke positivt om kroppen sin.
Hvis du ikke har gjort deg skyldig i denne typen
nedsettende prat er du i mindretall. En fersk studie av
kvinnelige studenter utgitt av Psychology of Women
Quarterly fant at 93 prosent drev med denne typen
atferd, synkronisert kroppsprat og en tredjedel gjorde
det jevnlig. Den fant også at de som oftest klaget
over vekten sin - uansett faktisk størrelse - hadde
en sannsynlighet for å være mindre fornøyd med
kroppene sine.
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“Ord kan ha stor betydning på vår selvfølelse og å snakke
konstant negativt om kroppene våre kan forsterke tanker
om at det ﬁnnes bare en kroppsfasong som er vakker,”
forklarer kroppsbildeekspert Jess Weiner. “Det er et
mønster vi må bryte hvis vi vil at døtrene våre skal vokse
opp og være trygge på den kroppen de har.”
Fokuser mindre på kroppsprat i de daglige samtalene.

Pass på de unyttige komplimentene.
Kroppsprat gjelder ikke bare negativ omtale av kropp.
Det å snakke om utseende, selv på en positiv måte, gir
for mye oppmerksomhet til bestemte fysiske egenskaper.
Ved å fortelle en venn at hun ser ﬁn ut og følge opp
med å spørre “Har du slanket deg?”, gir du et inntrykk
av at vekten hennes betyr noe for deg og forsterker det
stereotypiske synet på at en mager kropp er vakker.

Bare tre minutter med kroppsprat kan få kvinner til å
føle at de er stygge og øke misnøyen med egen kropp

Våre døtre plukker opp den typen språkbruk vi bruker og

ifølge forskning som er publisert i International Journal of

de temaene vi snakker om. Til slutt kan det begynne å se

Eating Disorders. Det å gjøre en innsats for å kutte ut slik

ut som om vårt fysiske utseende er det viktigste kriteriet

prat bør ha en betydelig virkning på hvordan du føler deg.

for hvordan vi bedømmer og verdsetter oss selv og
andre. Er det slik vi ønsker at våre døtre skal verdsette

Ved å fokusere mindre på vekt og kroppsform i samtaler,

seg selv?

hilsener og komplimenter kan du bryte vanen med å
forsterke skjønnhetsstereotypier.

I stedet må vi lære døtrene våre at skjønnhet er en
sinnstilstand. Hvis vi verdsetter oss selv spiller det
ingen rolle hva verden omkring oss sier - vi kan gå med
trygghet.

“Ord kan ha stor betydning
på vår selvfølelse og å
snakke konstant negativt
om kroppene våre kan
forsterke tanker om
at det finnes bare en
kroppsfasong som er
vakker.”
Jess Weiner
Kroppsbildeekspert
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Råd til
fedre
Du har kanskje aldri vært jente selv, men det bør ikke
være en hindring for å skape et godt forhold mellom far
og datter. Du ønsker at datteren din skal vokse opp til å
bli en trygg ung kvinne - og hun kommer til å trenge sin
far ved sin side. Mange menn føler seg litt usikre, til og
med litt redde, for å snakke til døtrene sine om positiv
kroppsbevissthet eller utseende. De tenker kanskje,
Hvordan kan jeg hjelpe? Dette er ikke mitt område.
Ikke bekymre deg for at du kanskje ikke har alle svarene.
I stedet må du skjerpe dine lytteferdigheter og arbeide
deg gjennom problemløsningsprosessen sammen med
henne, oppmuntre henne til å dele sine tanker og komme
opp med mulige løsninger. Ved å veilede henne til å stole
på sine egne evner vil det hjelpe henne til å møte andre
utfordringer i livet og bygge opp selvfølelsen hennes.
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Sjekkliste
for
kroppsprat:
Noen tips om hvordan du kan få til en
annen type samtale.

Fortell vennene dine at
du er lei av kroppsprat.
Vær oppmerksom neste gang du
møter en venn. Hvis hun begynner med
kroppsprat, bør du ta tak i dette med en
gang. Du kan for eksempel si, “Jeg liker
deg godt og jeg synes det er leit at du
snakker om deg selv på den måten.”

Skift ut det negative
med det positive.
Lag en oversikt over kroppen og for hver
negativ egenskap du kommer opp med
tenker du på en positiv erstatning.

Ta denne
ukesutfordringen.
Utfordre deg selv til å ta en uke fri fra alt
kroppsprat og annen negativ selvkritikk.
Fortell vennene dine og familien hva du
holder på med slik at de kan støtte deg
og kanskje prøve det selv.

Fokuser på det som
er morsomt.
Understrek de positive fordelene både
for følelseslivet og helsen ved å endre
livsstilen. Hvis vennen din har startet
et nytt treningsregime kan du prøve å
spørre henne om hvordan hun føler seg,
om hun er blitt sterkere eller om hun
sover bedre - ikke så mye om hvor mye
hun har gått ned i vekt.

Sett pris på kroppen din
for det den kan gjøre.
Det første steget for å bygge opp
selvfølelsen og tryggheten er å være
glad i din egen kropp. Bruk den for å
kjenne på energien: Gå en tur og nyt
frisk luft, gjør litt hagearbeid eller ta med
barna på en sykkeltur.
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LA OSS KOMME I GANG!
Del sjekklisten for kroppsprat med datteren din.
Hvis hun er misfornøyd med utseendet sitt kan
dette være akkurat det hun trenger for å øke
selvtilliten sin.
Bruk sjekklisten som utgangspunkt for å endre
samtalene du har med datteren din.

Forsikre henne om at hun kan komme til deg
med spørsmål, bekymringer og usikkerhet om
egen kropp og ungdomstiden generelt.
Oppmuntre henne til å gjøre det samme med
sine egne venner.
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3. Mediebevissthet:
Er din datters oppfatning av
skjønnhet fordreid av mediene?
Bilder av kvinner i mediene er manipulert så
dramatisk nå for tiden at de kan oppleves
som om skjønnhet i stadig mindre grad er
mulig å oppnå. Hjelp datteren din med å
motstå mediepåvirkningen og se det virkelige
bildet.
Er du bekymret for at din datters forventninger til
sitt eget utseende er urealistisk? Det er ikke særlig
overraskende. Artikkelen “Ads Everywhere: The Race to

I tillegg fant forskning som ble publisert i 2012 av
Girlguiding, med tittelen “Girls’ Attitudes Explored,” at:

66 av jentene
mente at medieportretter av
kvinner var en årsak til at jenter
begynner
begyn
nner å slanke
slanke seg.
seg
g.

Grab Your Brain,” utgitt av Psychology Today, hevder:

Dagens tenåringer blir
bombardert av

5.000
annonser hver dag.
Disse forventningene kommer ikke bare fra TV og
blader, men også fra nettsteder, blogger, sosiale medier,
musikkvideoer, ﬁlmer og mobiltelefoner. Den måten
kvinner og jenter presenteres på i disse meldingene,
både i ord og bilder, har stor påvirkning på måten de ser
på seg selv og hvem de ønsker å være.
Budskapet i mediene og lav selvfølelse er koblet
sammen.
Konstant forsterking av den såkalte perfekte kvinnen
i mediene har en direkte påvirkning på jenters
kroppsfølelse.
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Kroppsbildeforskning
fra MediaSmarts, en
organisasjon som fokuserer
på mediebevissthet, fant at å
se på blader i bare 60 minutter
reduserer selvfølelsen til mer enn

80 av jentene.
I spørreundersøkelsen “Pretty as a Picture” fra den
britiske tenketanken Credos, samtykket deltakerne i
påstanden “Å se annonser som bruker tynne modeller
gjør at jeg føler meg mer oppmerksom på måten jeg ser
ut og får meg til å ønske å begynne å slanke meg/bli
tynnere.”
Manipulering av bilder endrer vår oppfatning av
skjønnhet.
Størstedelen av fotograﬁene av kvinner vi ser i mediene
er resultatet av ikke bare god makeup og lyssetting
under fotograferingen, men også airbrushing, som er
digital datamanipulering av bilder før de blir publisert.
Det er ikke bare kviser og ujevnheter som blir gjenstand
for airbrushing. Bein og halser blir forlenget, bryster
forstørret, hoder blir byttet til andre kropper, brystvorter
blir fjernet, haker blir gjort skarpere og så videre.
Når du setter sammen bildene som har vært gjenstand
for airbrushing med overskrifter som kritiserer
kvinner som ikke sammenfaller med dette urealistiske,
manipulerte bildet er det ikke vanskelig å se hvorfor
jenter ønsker å oppnå det fantasibildet som airbrushing
innebærer.
Claire, mor til 14 år gamle Annie, sier: “Min datter leser
konstant tenåringsblader og jentene de bruker ser
alltid så feilfrie ut. Hvordan skal jeg kunne forsikre
henne om hennes eget utseende når hun har dem til å
sammenligne seg med?”

76
av unge kvinner foretrakk
faktisk enten naturlige eller
lett retusjerte bilder i stedet
for bilder som hadde vært
gjenstand for tung airbrushing.
Når vi får lov å gjøre oss opp vår egen mening
ønsker vi å se ut som oss selv.
I Credo sin spørreundersøkelse ble unge kvinner bedt
om å sammenligne ﬁre ulike bilder av samme modell
som var digitalt modiﬁsert.
Med en gang hun forstår at bildene i mediene ofte er
manipulert og sjelden er representative for virkeligheten,
kan datteren din begynne å se gjennom dem og beskytte
sin positive kroppsbevissthet når hun leser, ser på eller
leker med mediene. Hun kan begynne å forstå at det ikke
er noen vits i å sammenligne sitt eget utseende med de
urealistiske, falske bildene hun ofte ser.
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Sjekkliste for
mediebevissthet:
Hjelp datteren din til å se gjennom de manipulerte
skjønnhetsbildene.

Se på bildene i mediene med et
kritisk blikk.
Oppmuntre datteren din til skrape seg ned under
overﬂaten på mediene hun konsumerer. Modeller
det kritiske blikket du ønsker at hun skal ha og få
henne til å komme opp med grunner til hvorfor det å
sammenligne seg selv med de manipulerte bildene
er verdiløst.

Bruk en god porsjon
godt humør.
Se på din datters favorittprogrammer på TV og de
bladene hun leser og snakk om bildene som ser
spesielt urealistisk ut eller de som presenterer en
trang ramme for skjønnhet. Du kan til og med le
av de som virkelig ser falske ut og som inneholder
budskap som er oppsiktsvekkende kritiske mot
kvinners utseende.

LA OSS KOMME I GANG!
Snakk med datteren din om
skjønnhetsmanipulering. Saken er ikke å få henne
til slutte å se på TV, lese blader og blogger, men å
minne henne om de tingene dere har diskutert. Ta
opp de tingene dere har snakket om av og til.
Oppmuntre datteren din til å ta opp emnet
med sine egne venner, eller som emne i et
skoleprosjekt.
Er datteren din trygg nok til å skrive til redaktøren
i sitt favorittblad og spørre om hvordan bladet
manipulerer bilder av kvinner i bladet?
Har datteren din sin egen blogg eller proﬁl på
Instagram, Snapchat eller andre sosiale nettverk
der hun kan ta opp dette emnet for andre?

Forstå prosessene i
bildemanipulering.
Snakk med datteren din om hvem som kan ha vært
involvert i å skape dette utseende, fra stylister til
makeupartister til fotografer.

Bruk positive eksempler.
Finn positive medieressurser som fokuserer på
kvinners styrke og evner, ikke bare utseendet deres,
og del dem med datteren din.
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4. Ekte meg:
En aktivitet for å feire din
datters indre skjønnhet.
I dagens samfunn er det blitt vanlig, til og med moteriktig,
at folk snakker negativt om seg selv. Dette gjelder særlig
når det dreier seg om å kritisere utseende som en
snarvei for å uttrykke følelsesmessig uro. Av og til, når
de er triste eller ensomme eller mangler energi uttrykker
jenter dette som at de føler seg “tykke” eller “stygge”.
Men tykk og stygg er ikke følelser, og å snakke på denne
måten reduserer jenters følelsesmessige vokabular og
legger unødig vekt på utseende.

Få datteren din til å
skrive om seg selv,
familien sin og hva
hun er flink til for å
åpne opp for hennes
å
indre skjønnhet.

Din datter kan lære å uttrykke sin egen selvtillit.
Negativt kroppsprat kan føre til at det ikke er høﬂig å ta
imot et kompliment, eller at å snakke om hva vi er gode
til vil bli sett på som skryt eller forfengelighet. Men å
erkjenne hva vi er ﬂinke til og tillate oss selv å verdsette
disse karaktertrekkene er viktig for å utvikle en positiv
selvbevissthet. Det er derfor vi har utviklet en aktivitet
som vi har kalt Ekte meg - for å hjelpe din datter til å
være trygg på sine egne sterke sider og ferdigheter og
verdsette de talentene også i sine venner.

EKTE MEG INSTRUKSJONER
FOR AKTIVITETER
Bruk denne morsomme og praktiske aktiviteten til å
hjelpe datteren din med å sette ord på hva hun liker
med deg selv.

1

Spør datteren din om å ﬁnne et bilde av seg
selv som hun liker og skriv det ut.

2

Bruk malen på neste side eller ﬁnn et stort
stykke papir. Fest bildet øverst med lim eller
litt tape.

3

Les grundig gjennom hver av de ﬁre
påstandene i malen og hjelp datteren din med
å tenke gjennom svarene.

4

Sammen kan dere fylle ut de tomme feltene.
Hvis hun ikke ﬁnner ordene kan hun like
gjerne tegne noe i stedet.

5

Når hennes “Ekte meg”-plakat er ferdig kan
du kanskje foreslå at datteren din deler denne
aktiviteten med sine venner for å oppmuntre
dem også til å tenke positivt om de tingene
som gjør dem unike?
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Jeg er unik på mange
måter. Dette omfatter:

3 ting jeg liker å gjøre:

3 ting jeg er flink til:

1

1

2

2

3

3

Ting jeg er virkelig stolt over min
familiebakgrunn og kultur omfatter:
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Ekte meg
Sjekkliste:
Oppmuntre datteren din til å
snakke om hva som gjør henne
unik.
I en verden av hyper og stereotypier er det viktig
at datteren din forstår at skjønnhet ikke dreier seg
om utseende – det viktige er hvordan hun føler seg.
Oppmuntre henne til å erkjenne og uttrykke de gode
tingene som gjør henne til hvem hun er.

Gi datteren din
komplimenter ofte.

LA OSS KOMME I GANG!
Snakk med datteren din om Ekte megaktivitetene. Hva følte hun da dere startet? Var
det vanskelig å ﬁnne svar på påstandene? Hva
følte hun da hun hadde fullført dem? Var det
noen endring i hvordan hun følte seg? Kunne
hun forklare det til deg?
Oppmuntre datteren din til å dele aktiviteten
med vennene sine.

Snakk med datteren din om hva hun er interessert
i og hva hun er god til. Gi henne spesiﬁkke
komplimenter som ikke gjelder utseende slik
at hun lærer seg å verdsette ferdigheter og
personlighetstrekk utover utseende.

Vær et godt eksempel.
Bruk det riktige følelsesmessige vokabularet for å
uttrykke hvordan du føler deg - for eksempel “Jeg er
trøtt” eller “Jeg er stresset”, ikke “Jeg er ikke i form”.
Utfordre datteren din til å uttrykke seg selv mer
presist hvis du hører at hun beskriver følelsene på
denne måten.
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5. Overvinn mobbing:
Blir datteren din ertet
for utseende?
Fra sårende erting til alvorlig mobbing,
hvordan hjelpe datteren din til å navigere i dette
følelsesmessige minefeltet.
Mobberne er sjelden originale når det kommer til
fornærmelser. Hva var de vanligste temaene for erting
eller hån da du var ung? Brilleape, fregnefjes, eller tjukka.
Det er stor sjanse for at de ﬂeste kallenavnene vi
husker ble brukt da vi var barn dreier seg om utseende.
Dessverre er det ikke mye som har endret seg for våre
døtre. En studie som er utarbeidet av britiske myndigheter
fant at den mest vanlige mobbeerfaringen for elever og
studenter i dag gjelder utseende. I grunnskolen fokuserer
mobberne på fysiske karakteristikker som rødt hår, at
noen er for høy eller for kort, for tykk eller for mager.
På videregående er det andre sider av utseendet som
blir gjenstand for angrep: midjemål, hud, hårsveis eller
personlig stil som kanskje ikke samsvarer med de siste
trendene.
Først må vi forstå hva vi mener med “mobbing”. Jenter
og gutter er uenige, slåss, erter og småkrangler med
vennene sine. Mobbing er noe annet. De amerikanske
myndighetenes nettside StopBullying deﬁnerer det som
“uønsket aggressiv atferd som involverer faktisk eller
opplevd ubalanse i maktforholdene. Mobbing omfatter
handlinger som trusler, ryktespredning, fysiske eller
verbale angrep på enkeltpersoner og ekskludering av
noen fra en gruppe med forsett.”
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Forstå hvorfor mobbere fokuserer på utseende.
“Dette er et stadium der unge mennesker oppdager
hvem de er og eksperimenterer med hvordan de
uttrykker seg selv. Utseende utgjør en stor del av dette,”
forklarer Liz Watson, britisk mobbeekspert som gir råd til
tenåringer og foreldre om emnet. “Tenåringer utforsker
sin egen identitet gjennom utseende og de lærer
hvordan samfunnet reagerer på det.”
Hjelp datteren din med å håndtere mobbing.
Du kan synes det er vanskelig å ﬁnne den beste måten å
snakke med datteren din på i frykt for at hun skal trekke
seg enda mer tilbake. Men Watson sier at det beste er
å møte det på en ærlig måte. “Du trenger ikke nevne
mobbing med en gang,” sier hun. “I stedet kan du prøve
noe i retning av, Jeg er litt bekymret for deg. Det virker
som om at du ikke er noe glad.”
Eller du kan sette i gang en samtale på en mer nøytral
måte ved å stille spørsmål om hvordan dagen hennes
har vært, og legge inn noen spørsmål om hva hun har likt
eller hva hun synes har vært vanskelig. For eksempel: Var
det noe ﬁnt du opplevde i dag? Skjedde det noe som var
leit? Satt du sammen med vennene dine i matpausen?
Hvordan var bussturen?
Disse spørsmålene kan kanskje få henne til å åpne
seg. Du kan kanskje også fortelle henne at hun ikke er i
vanskeligheter og at du er der for å hjelpe - men gjør det
klart at du kan bare gjøre det hvis du vet hva som skjer.
Hvis hun insisterer på at alt er greit er det ingen grunn
til å mase. Bare vær årvåken på eventuelle tegn som er
nevnt over.
Vær der for henne.

HVA ER TEGNENE
PÅ MOBBING?
Eksperter anbefaler at du er på vakt for følgende
indikatorer på mobbing.
Endring i atferd eller emosjonell tilstand:
plutselig mer tilbaketrukket eller aggressiv.
Fysiske tegn: uforklarlige skader som kutt og
sår eller ødelagte klær.
Skolevegring: unnskyldninger og
spiller syk.
Manglende interesse: særlig i de tingene hun
vanligvis liker.
Andre tegn du må være oppmerksom på som kan
indikere at hun blir mobbet, særlig om utseende.
Endring i måten hun kler seg eller hvis styler
seg på mer ekstreme måter: for eksempel
hvis hun slutter å bruke briller eller klippe
håret.
Forsøk på å dekke over størrelsen: som å
bruke løstsittende klær som dekker til ﬁguren.
Selvsagt kan mange av disse tegnene være en
normal del av tenåringslivet, og det kan gjøre det
vanskelig å være sikker på hvis datteren din ikke
åpner seg.

Det å håndtere mobbing kan ta tid, så vær tålmodig og
prøv å forstå hva datteren din går gjennom. Vis henne at
du er der for å støtte henne og forsikre henne om at hun
ikke trenger å endre utseende - dere kan begge ﬁnne en
måte å takle det sammen.
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Sjekkliste for
å overvinne mobbing:
Vis datteren din at hun ikke er
alene.
Snakk med henne om dine egne tenåringserfaringer.
Kanskje du ble ertet for en spesiell ting, men ser nå
at det er en del av det som gjør deg spesiell.

Arbeid sammen.
Hjelp henne med å utarbeide en strategi for å
håndtere mobbere, men pass på at hun er enig i alle
trinnene i planen.

Trygg henne.
Fortell henne at det ikke er noe i veien med
utseendet hennes og at du beundrer det som gjør
henne til seg selv.

Forklar.
Hjelp henne med å forstå årsakene til at folk mobber
andre. I noen tilfeller føler mobberne seg modigere
på grunn av anonymiteten i sosiale medier. Det
er også viktig å minne henne om at det er OK å
logge seg av og forlate situasjoner som kan være
ubehagelige online. Andre ganger kan mobberne ha
problemer hjemme eller andre faktorer som får dem
til å slå ut. Hvis datteren din fokuserer på spesiﬁkke
negative kommentarer fra mobberne kan du hjelpe
henne med å lage indre svar som reduserer den
negative virkningen av disse kommentarene. Hjelp
henne til å se hvordan hennes lykkelige familieliv
bidrar til hennes trygghet og å ha empati med andre
som kanskje ikke er så heldige.

Anerkjenn følelsene hennes.
Anerkjenn din datters følelser. Hvis hun føler at hun
blir undergravet av erting, gester eller annen atferd
fra andre, så har hun rett - uansett hvordan det ser
ut fra utsiden. Ikke fortell henne at det ikke skjer,
eller at hun bør ignorere det som skjer. Lytt til henne
og tro på hennes historie.

Gjør en endring.
Hvis mobbing kommer fra personer innenfor hennes
nære vennekrets bør du oppmuntre henne til å ﬁnne
en ny gruppe.

Unike meg / Overvinn mobbing

Finn mønstrene.
Finn ut hvor og når mobbingen ﬁnner sted. Hvis hun blir
mobbet til bestemte tider eller steder kan du få henne
til å forstå det og unngå slike tider og steder, eller be
om at en venn følger henne når og der dette skjer.

Få henne til å snakke med en lærer.
Hvis det skjer på skolen og det ikke oppleves som det
er noe hun kan løse selv, må du hjelpe henne med å
ﬁnne mot til å snakke med en voksen på skolen om det.
Det er best å snakke med klasselæreren først og så
arbeide ut fra det hvis det trengs.

Snakk med skolen.
Hvis hun ikke er villig til å snakke med læreren alene
kan du vurdere å snakke med læreren selv. De ﬂeste
skoler har en strategi mot mobbing og vil vite hvordan
de skal gripe an situasjonen. Men sikre at datteren din
vet hvem du planlegger å snakke med og hva du vil
gjøre slik at hun ikke føler seg forrådt.

Vurder hvis og når du skal involvere
deg.
Det kan godt være at det er bedre hvis datteren din
håndterer situasjonen på egen hånd, med din solide
støtte i bakgrunnen.

Gi henne styrke.
Det er mange grunner til at folk mobber: De kan ha
vært mobbet selv eller de kan ha lav selvfølelse. Det
å prøve å forstå mobberens situasjon og så til slutt
stå opp mot henne eller ham er vanligvis den beste
framgangsmåten. Dette krever stort mot, men når det
lykkes er belønningen en kolossal selvfølelse. Det kan
snu en negativ opplevelse til en stor personlig styrke.

Skaff deg backup.
Let etter råd på anerkjente nettsteder mot mobbing
som tilbyr unge mennesker støtte fra folk på deres
egen alder, eller fra rådgivere som kan hjelpe datteren
din å forbedre sin egen selvopplevelse og utvikle
strategier for å håndtere situasjonen.

Unike meg / Overvinn mobbing

LA OSS KOMME I GANG!
Hold kommunikasjonslinjene til datteren din

Hjelp henne til å forstå at i noen tilfeller kan

åpne slik at hun kan snakke om hva hun går

de tingene som mobberne maser om være

gjennom. Kjenner hun andre jenter som har hatt

et speilbilde av deres egen usikkerhet. Det er

den samme opplevelsen? Hvordan håndterte de

viktig for din datter å huske at mange av henne

situasjonen?

jevnaldrende - selv en mobber - kan tvile på
seg selv og at hun ikke er alene.

Uansett hva som forårsaker mobbingen må du
trygge henne på at ingenting av det som skjer

Ville det hjelpe å snakke med andre i hennes

er hennes feil og at du er der for å støtte henne.

egen situasjon på et online-forum?
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6. Erting hjemme:
Når blir godmodig familieerting
til familiemobbing?
Spøk og erting rundt kjøkkenbordet er vanlig
i de ﬂeste nære familieforhold, men når det
treffer en nerve kan de bidra til lav selvfølelse.
Når datteren din blir tenåring vil hun helt naturlig bli
mer sensitiv overfor kommentarer om utseende, og
familiemedlemmene forstår kanskje ikke virkningen
av det de sier. Selvsagt er robuste diskusjoner og
godmodig erting en del av det å være en familie. De kan
hjelpe jenter utvikle og utforske sine egne meninger
og bygge opp motstand mot kritikk som er en del av
deres daglige liv. Men det er verdt å tenke to ganger
på hva som bygger karakter - og hva som reduserer
tryggheten.

“Har ikke den-eller-den lagt
på seg?”
“Snart blir du større enn
mamma’n din!”

“Åh, det babyfettet er så søtt.”
“Synes du ikke at du bør tenke
på hva du spiser?”

Høres det kjent ut? Selv lek og erting fra nære
familiemedlemmer om utseende kan ha sterk påvirkning
på jenter og skade deres selvfølelse og trygghet på
lang sikt.
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Spøkefulle ord kan være svært sårende.
“Jenter som opplever kritikk eller erting som gjelder
utseende fra familiemedlemmer har større sannsynlighet
for å prøve å kontrollere vekten sin og spise på en
usunn måte, være misfornøyd med egen kropp,
sammenligne seg selv med venner, være overopptatt
av eget utseende, ha lavere selvfølelse og oppleve mer
depresjon enn jenter som ikke ertes,” sier psykolog og
kroppsbildeekspert dr. Philippa Diedrichs.
På den andre siden har støttende og varme
familieforhold en positiv virkning på kroppsbilde og
tilfredshet med egen kropp blant barn. Så hva er den
beste måten å håndtere situasjonen på?

Suki, mor til 12 år gamle Mai, gikk for denne enkle
tilnærmingen da familien begynte å erte Mai for at
hun var for mager og sa at hun burde spise mer. “Jeg
forsikret dem om at hun spiser, men at hun er akkurat så
stor som hun er og at erting ikke vil hjelpe,” sa Suki. “Så
snakket jeg med Mai og sa at hun ikke måtte ta til seg
disse kommentarene. Jeg forsikret henne om at så lenge
hun var lykkelig og sunn var det alt som betydde noe.”
Ved å erkjenne sårbarheten i utseenderelatert erting,
aktivt hindre den og hjelpe datteren din med å utvikle
teknikker for å håndtere slik erting, vil du ha tatt et
nytt langt skritt mot å styrke og beskytte hennes
kroppsbevissthet.

Ta datteren din til side og trekk en linje.
Tenk nøye på hvor du trekker linjen mellom harmløs
erting som, uansett hvor utilsiktet det måtte være, kan
være skadelig for din datters kroppsbevissthet. Det å
sette i verk tiltak kan bidra til å hindre at dette kan utvikle
seg til et familieproblem.
Det å komme opp med proaktive strategier for å
håndtere situasjonen som din datteren kan bruke når hun
møter familieerting er første steg. Det kan være så enkelt
som å ignorere dumme kommentarer eller noe mer
tydelig, som å konfrontere personen som kommer med
bemerkningen: La henne eller ham vite hvordan ertingen
påvirker datteren din.

“Jenter som opplever
kritikk eller erting som
gjelder utseende fra
familiemedlemmer har større
sannsynlighet for å prøve
å kontrollere vekten sin og
spise på en usunn måte...”
Dr. Phillippa Diedrichs
Kroppsbildeekspert
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Sjekkliste for
å overvinne mobbing:
Her er en sjekkliste bygd på sunn fornuft for å hjelpe
til med å holde komikerne i familien under kontroll
og unngå at datteren din skal oppleve seg selv som
offer.

Vær oppmerksom på sårende
kommentarer.
Vær oppmerksom under familiesamlinger og vær
bevisst på eventuelle kommentarer eller samtaler
om vekt, kroppsform, slanking eller utseende som er
negative eller kan gjøre at datteren din blir forlegen
eller sjenert.

Gå inn og endre samtaleemne.
Prøv å styre samtalen i en annen retning uten å
lage noe oppstyr - du kan snakke med de aktuelle
personene senere hvis det trengs - og snakke
med din datter for å la henne forstå at den typen
kommentarer ikke er OK. Fortell henne at hun er
ﬁn slik hun er og at du er der for henne hvis hun vil
snakke.

LA OSS KOMME I GANG!
Hva slags kommentarer som familien har
kommet med til din datter er det som virkelig
gjorde henne sint? Er det noe spesielt hun er
ekstra følsom for? Bruk det du hører for å forme
samtalen med familien.
Oppmuntre datteren din til å snakke med sine
egne venner. Delte erfaringer gjør vanligvis at
spøkefulle kommentarer føles mindre personlige
og sårende.
Har datteren din mot til å snakke med resten av
familien om hvordan det får henne til å føle seg?

Ta en fortrolig prat.
Hvis noen i familien fortsetter å erte datteren din
(eller noen andre mens din datter er vitne til det)
om kroppen hennes eller utseendet generelt,
bør du vurdere å snakke med denne personen i
fortrolighet. Ikke vær for følelsesmessig engasjert
eller konfronterende, og hold språket nøytralt. Av og
til må du nærme deg dette på en subtil måte, men av
og til krever situasjonen en mer direkte tilnærming.
En annen tilnærming kreves for å håndtere en
voksen i familien enn et barn.

Forklar situasjonen.
Understrek hvor viktig det er å unngå å snakke om
utseende og å legge for stor vekt på utseende for
jenter, eller be familien om ikke å kommentere din
datters kropp eller utseende i det hele tatt.
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7. Foreldreoversetter:
Hvordan forbedre
kommunikasjonen mellom
deg og din datter
Et oversettingsverktøy du kan dele med din
datter for å bidra til kommunikasjon og
unngå misforståelser.
Pleier du og din datter å småkrangle om selv den minste
ting? Kommunikasjon skal være enkelt, men dårlig
kommunikasjon er enda enklere. Du kommer med en
enkel kommentar om hva din datter har på seg, og hun
stormer ut og slamrer med døren. Du spør henne om
hva hun spiste til formiddagsmat og hun antar det er et
angrep på kostholdet hennes.
Selv om det sannsynligvis bare er et uttrykk for at
du viser hvor mye du bryr deg om at hun skal ha
det bra, antyder reaksjonene hennes at du snakker
et annet språk. Det er derfor vi har utvikle Hva i...?!
Foreldreoversetter spesielt for din datter, for å hjelpe
henne med å forstå hva du faktisk prøver å si.
Gi din datter et eksemplar. Det vil hjelpe henne med
å forstå at du ikke ønsker å gjøre henne sint når
du snakker om vennene hennes, kostholdet eller
hennes sosiale liv, og kan kanskje bidra til å bedre
kommunikasjonen mellom dere.
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Hva i ?!
Hva dine foreldre FAKTISK mener når
de maser.

Foreldre sier:

"Jeg skulle ønske du ikke brukte
så mye sminke."

Foreldre sier:

"Bruker du telefonen nå IGJEN? Du
bruker alltid telefonen og tekster
til venner du akkurat har møtt.”

Du kanskje hører:

"Du er ikke gammel nok til å bruke
så mye sminke. Jeg vil ikke at
guttene skal like deg."
Det de mener er kanskje:

“Du er så naturlig vakker. Det å
bruke så mye sminke gjør at folk
tror du er eldre enn du er, og jeg
vil ikke at du skal føle et press om
å bli voksen for tidlig.”
Det er mye press på å se voksen ut og bruke
sminke. Det er morsomt å prøve ut ulike stiler,
men familien din vil ikke at du skal føle deg
presset av vennene dine og mediene til å se for
gammel ut for tidlig.

Du kanskje hører:

"Jeg synes ikke dine vennskap
er viktige."
Det de mener er kanskje:

"Du har vært sammen med
vennene dine i hele dag. Det er
viktig å sette av tid til deg selv og
familien også.”
Foreldrene dine har sannsynligvis ikke noe imot
at du bruker tid sammen med vennene dine så
lenge du setter av tid til familien din også. De er
seriøst interessert i det du gjør, så hvorfor ikke
fortelle dem om det du har opplevd i løpet av
dagen din?

28

Unike meg / Foreldreoversetter

Hva i ?!
Hva dine foreldre FAKTISK mener når
de maser.

Foreldre sier:

"Du skal ikke gå ut med de klærne
vel?"

Foreldre sier:

Du kanskje hører:

“Hva spiste du til formiddagsmat
i dag?”

“Hva er det du har på deg?”
Du ser billig ut."

Du kanskje hører:

Det de mener er kanskje:

"Jeg antar du hoppet over
formiddagsmaten igjen - som
vanlig."
Det de mener er kanskje:

"Det er viktig å passe på seg selv,
og jeg vil gjerne passe på at du
spiser godt."
Foreldre forstår at sunne måltider er godt for
kroppen og hjernen din. Og hvis du føler deg bra
er du ditt beste og lykkeligste selv.

"Du ser så voksen ut og det
bekymrer med av og til."
Foreldre sier:

“Skal du ut sammen med henne
igjen?”
Du kanskje hører:

"Jeg hater venninnen din og jeg
stoler ikke på henne. Hun har
dårlig innflytelse på deg.”
Det de mener er kanskje:

"Du har vært sammen med
vennene dine i hele dag. Det er
viktig å sette av tid til deg selv og
familien også."
Når du er sammen med en gruppe gode venner
føler du deg lykkelig og trygg, så det er bare
naturlig for foreldre å vise omsorg når de synes
at du henger med folk som kan få deg til å
utvikle negative følelser for deg selv.
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Foreldreoversetter
Sjekkliste:
Snakk med datteren din.
Spør henne om hva hun synes om måten dere
snakker sammen på. Feiltolker dere noen gang hva
den andre mener?

Gå dypere.
Når du har lest foreldreoversetteren må du gi henne
plass til å ta opp spørsmålet på egen hånd og la
deg vite hvilke scenarioer hun blir mest irritert på og
hvordan du kan si ting på en annen måte.

Bli tykkhudet.
Ikke bli fornærmet hvis hun tilstår at hun synes at
kommentarene dine irriterer henne veldig. I stedet
bør du bruke det som en mulighet til å spørre
hvorfor hun synes de er irriterende og hvordan hun
skulle ønske du nærmet deg disse situasjonene i
framtiden.

Fortsett å snakke.
Neste gang hun eksploderer bør du prøve å
forklare hva du egentlig mener og referer til
foreldreoversetteren som en påminnelse om
hvordan dårlig kommunikasjon blir ustyrlig.

LA OSS KOMME I GANG!
Del Hva i ?! foreldreoversetteren med da
datteren
din og spør henne om hva hun synes. Hvordan
ﬁkk kommentarene henne til å føle seg? Kan hun
se hva folk sier og hva de mener er åpent for
tolkning?
Det vil stadig ﬁnnes tilfeller der datteren din
feiltolker det du sier, men ved å vise henne at
du ikke har noe ønske om å såre henne eller
gjøre henne sint, legger du et solid grunnlag for
å håndtere vanskelige situasjoner på en annen
måte neste gang de oppstår.
Gjør en avtale med datteren din om å gi
hverandre tilbakemelding når en av dere sier noe
som oppfattes annerledes enn det som faktisk
var ment. Åpen og ærlig kommunikasjon som
dette, bygger og styrker forholdet dere imellom
på lang sikt.
Oppmuntre datteren din til å dele
foreldreoversetteren med vennene sine og å
snakke med dem om den.
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8. Balansert kosthold: Slik
oppmuntrer du datteren din til å
ha et sunt, positivt forhold til mat
Hjelp datteren din til å nye maten og bryte den
dårlige vanen med slanking i tenårene.
Vi har alle dager der vi føler at vi har spist feil ting, men
ﬁnnes det egentlig “dårlig” mat vi aldri bør spise?
“Det viktigste når det gjelder kosthold er å spise
balansert all type mat,” forklarer dr. Susie Orbach,
ekspert på spiseforstyrrelser og ledende britisk
psykoterapeut. “Å bli opphengt i å kalle bestemte
matvarer som “gode” og andre som “dårlige” er ikke
særlig smart - det skaper for mange regler som dikterer
ditt forhold til mat og oppmuntrer til spiseforstyrrelser.
Det er også ofte feil. Mat med lavt fettinnhold kan
være fulle av sukker og tilsetningsstoffer for å gi smak
når en normal, fetere versjon vil være bedre fra et
ernæringsmessig synspunkt.”
Forstå jenter og tenåringenes slanking.
For mange tenåringsjenter er det vanlig at usikkerhet
viser seg i forholdet til mat. De ﬂeste eksperimenterer
med slanking på et tidspunkt, og tror ofte at de må
begrense spisingen på en eller annen måte.

Det er ikke uvanlig for jenter å svinge mellom slanking og
overspising fordi de har begrenset bruken av bestemte
matvarer, og dermed svinger appetitten deres sterkt. Så
hvis datteren din gjør det må du prøve å forklare henne
at dette kan slå tilbake og hun kan ende opp med å legge
mer på seg.
Bryt “dårlig” mat-vanen.
“Hvis du går på en lavkaloridiett kan det senke
stoffskiftet og faktisk gjøre det vanskeligere å
opprettholde en sunn vekt. I tillegg er det ikke noe som
er så fristende som mat som er “forbudt”,” sier Orbach.
Ved å gjøre all mat tilgjengelig og slutte med å dele opp
maten i “god” og “dårlig” vil det gjøre det enklere å foreta
sunne valg.
Det var dette budskapet en mor, Barbara, brukte overfor
sin datter Hanna da hun begynte å snakke om slanking.
“Jeg forklarte at det å spise sunt ikke er det samme som
å kutte ut mat,” sier hun. “Jeg føler det er viktig å ikke
gjøre “junk food” og sukkerholdige matvarer til å fremstå
bedre ved å forby dem. Ved å gi henne litt mer kontroll og
bare snakke om ulike matvarer har jeg klart å bidra til å
bedre kostholdet hennes.”

Etter hvert som de vokser opp blir mange jenter redd for
mat og begynner å behandle den som en ﬁende. Dermed
er det ikke spesielt overraskende at mat blir tillagt
nesten magiske kvaliteter der spesielle matvarer nesten
blir magnetiske. Det er viktig å utvikle en tidlig forståelse
av hvorfor hjernen og kroppen trenger næringsrik mat.
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Fokuser på forholdet mellom mat og følelser.

Vær et godt eksempel.

La datteren din forstå at slanking ikke påvirker vekten.
God ernæring hjelper kroppen på utsiden (hud og hår, for
eksempel), men ifølge en artikkel publisert i The British
Journal of Psychiatry kan god ernæring også forbedre
kroppen din på innsiden og gi høyere energinivå.
Artikkelen fortalte også at det å spise en masse
bearbeidet mat øker sannsynligheten for depresjon,
mens de som spiste mat laget av ekte råvarer hadde
mindre sannsynlighet for depresjon.

Oppmuntre datteren din til å utvikle en bevissthet
om balanse i kostholdet sitt ved å endre dine egne
spisevaner og holdninger til mat. Hvis datteren din kan
se hvordan du nyter et sunt, balansert kosthold - og de
positive virkningene det har på hvordan du ser ut og
føler deg - vil hun ha større sannsynlighet for å bruke
den samme innstillingen i sitt eget kosthold.
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Sjekkliste for et
balansert kosthold:
Bruk denne sjekklisten for å hjelpe datteren din - og
deg selv - til å glemme begreper som dårlig mat
og begynne å dra nytte av helsefordelene ved et
balansert kosthold.

Få din datter interessert
i sitt eget kosthold.
Lag så mange måltider du kan hjemme og
oppmuntre datteren din til å hjelpe deg med å
handle inn og tilberede måltidene. Dette vil gi henne
en bedre forståelse av ulike ingredienser og hvorfor
de er viktige i et godt sammensatt måltid.

Gjør spising til en aktivitet uten
skyld og skam for hele familien.

LA OSS KOMME I GANG!
Bruk sjekklisten for å starte en samtale om hva
slags mat datteren din synes er dårlig og hva
som er bra. Hva var det som ﬁkk henne til å
bestemme seg for hva slags mat som er dårlig?
Oppmuntre henne til å snakke med vennene
sine om dette emnet. Hva har hun lært av å høre
på det de har sagt om mat?
Ville datteren din ha mot til å spørre en naturfageller gymlærer på skolen om dette emnet?

Pass på at ditt eget kosthold er sunt og balansert og
ikke begrenser noen type matvare såfremt det ikke
foreligger en god grunn, som for eksempel allergi.
Vis datteren din at all mat kan spises uten skam og
hvordan du gleder deg over ulike typer mat som
dekker ulike behov.

Snakk om din egen tankeprosess.
Forklar tankeprosessen verbalt når du føler at du
har spist noe som ikke passer deg. For eksempel:
Jeg trodde jeg hadde lyst på all den maten, men det
ble ikke helt riktig. Jeg tror jeg bare vil ha litt av den.

Dropp motedietter.
De bygger ofte bare på å begrense bestemte typer
mat, noe som betyr at du kommer til å mangle
viktige næringsstoffer. Til slutt vil du ha så lyst på
det du kutter ut at, hvis du gir deg, vil du føle skam
og spise det så fort at du ikke en gang vil ha glede
av det.
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9. Vær aktiv:
Vis datteren din fordelene
ved å være fysisk aktiv
Fordelene med en aktiv livsstil går langt
utover det fysiske. Finn vitenskapelige fakta
om den positive koblingen mellom fysisk
aktivitet og kroppsbilde og gi datteren din
treningsbasillen.
Det kan være en kamp å komme seg til treningssenteret
eller å ta på seg løpeskoene, men ifølge det britiske
National Health Service omfatter de positive fordelene
ved fysisk aktivitet økt selvfølelse, bedre humør,
søvnkvalitet og energinivå, samt reduksjon av risikoen for
stress.
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Det gjelder din datter også. Hun trenger ikke være
lagkaptein eller prima ballerina for å kjenne på fordelene
ved en aktiv livsstil; hun må bare ﬁnne en aktivitet hun
liker som som får kroppen hennes i gang.
Hvis hun er jevnlig fysisk aktiv vil hun sannsynligvis ha
mer positive tanker om seg selv og kroppen sin, uansett
om den fysiske aktiviteten endrer kroppsformen hennes
eller ikke.
Fysisk aktivitet er forbundet med kroppsbilde.
Forskning viser at all deltaking i fysisk aktivitet eller sport
er forbundet med et mer positivt kroppsbilde enn hos
dem som ikke driver med noen form for sport. I tillegg
betyr en positiv kroppsbevissthet at folk føler seg mer
komfortabel når de er fysisk aktive, noe som er bra for
både kropp og sjel.

Ungdomstiden er en periode for nye aktiviteter.
Eksperter erkjenner at det ikke er uvanlig for jenter
å avvise aktiviteter de tidligere likte når de når
ungdomstiden. Men dette er også en periode der
din datters selvfølelse kanskje er skjør og fordelene
ved fysisk aktivitet faktisk kunne økt hennes positive
kroppsbevissthet. Det er tid for å utforske nye måter å
holde seg i form på. Finn noe din datter ønsker å gjøre
og snakk om fordelene.
“Vi har prøvd ulike fysiske aktivitetsgrupper sammen og
snakket om hvor godt det kjennes å holde seg i form,”
sier Martine. “Nå setter Lucy virkelig pris på å delta i
vanlige treningstimer sammen med vennene sine og løp
nylig et 10.000-meter-løp.

Hvis din datter ser at du er fysisk aktiv - og alle
de positive virkningene dette har på deg - vil hun
sannsynligvis tenke at det er en positiv ting å gjøre i sitt
eget liv...
Martine, mor til 15 år gamle Lucy, sier at hennes livsstil
handler om å føle at hun er i form og er sunn og at den
holdningen har smittet over på Lucy. “Min datter er enig
med meg om at trening og det å føle seg bra er viktigere
enn å sulte seg og bruke størrelse null,” sier hun.

“Min datter er enig med meg
om att trening
t
i og det
d t å føle
f l seg
b er viktigere
bra
ikti
lt seg
enn å sulte
og bruke
b k størrelse
t
l null.”
ll ”
Martine
Mor
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Sjekkliste for
vær aktiv:
Oppmuntre datteren din til å prøve ut ulike
aktiviteter for å hjelpe henne med å ﬁnne noe hun
virkelig liker.

Støtt din datters valg
av tenåringsaktiviteter.
Så lenge hun liker det bør du bare støtte henne og
være enig.

Prøv nye aktiviteter sammen.
Det å ﬁnne en felles plattform for fysisk aktivitet
dere liker begge to kan være en ﬁn måte å være mer
sammen.

Gjør det sosialt.
Det å bli med i et lag eller et kurs sammen med
venner betyr at hun er sammen med vennene sine
samtidig som at hun er fysisk aktiv, noe som ofte
er morsommere. Og hvis hun har det gøy mens hun
trener vil hun ha større sannsynlighet for å fortsette
med det.

LA OSS KOMME I GANG!
Start en samtale m
med
ed d
datteren
a
din om hvordan
hun føler seg når hu
hun
n ttrener.
Trening kan være like mye trening for den mentale
helsen som den fysiske. Snakk med datteren din
om hva som skjer i hodet hennes når du trener.
Husk at hun kan føle seg trist eller nedfor hvis hun
begynner å konkurrere for mye med seg selv, så
minn henne på at trening alltid skal være gøy.
Ville din datter ha mot nok til å skrive til
idrettsutøvere hun beundrer og spørre om
hvordan de føler seg når de trener?

Det handler om en sinnstilstand.
Snakk med datteren din om styrken som idrettsfolk
trenger, inkludert mental tøffhet, ﬁnjustering av
spesielle muskelgrupper, selvdisiplin, og lederevner.
Her er det ikke bare snakk om det fysiske!

Vis henne at kroppene til alle
idrettsfolk er forskjellige.
Kroppsformen deres bestemmes av hva kroppen
deres må være god på i den sporten de driver. Det
er den kritiske faktoren her, ikke hvordan de ser ut.

Hold din datter fokusert på
hvordan hun føler seg, ikke
hvordan hun ser ut.
Hvis hun begynner å kritisere kroppen sin må du
hjelpe henne med å ha et balansert syn fokusert på
helse og hva hun faktisk greier. Det å arbeide for å
få en “perfekt” idrettsutøvers kropp er ikke særlig
nyttig.
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Over til deg
Vi håper at denne ressursen har vært nyttig og relevant
for deg og din datter på dette stedet i livet hennes.
Del aktivitetene og rådene med henne og ha sjekklistene
for aktivitet i minne for å hjelpe til med å starte samtaler
og fortsette å formidle et positivt kroppsbildebudskap.

Og husk, til tross for noen bekymringer av og til, dette
er en svært spennende og givende periode for deg som
forelder, å se den lille datteren din vokse og bli en trygg,
uavhengig ung kvinne på veien i sitt lykkelige, gode liv. Du
er en viktig del av denne prosessen, så nyt det!
For mer informasjon og støtte, se

Det viktigste er å fortsette å snakke med datteren din
om hva hun tenker og hva hun føler. Hvis du gjør det vil
du dyrke tillit og hjelpe henne med å se at du respekterer
henne og er glad i henne som en moden, unik person.

www.dove.com/no/dove-self-esteem-project.html
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Referanser
Lær å være glad i deg selv: Modeller egenkjærlighet slik at den får en positiv virkning på datteren din
Mirror, mirror – Social Issues Research Centre
Centre for Appearance Research ved University of the West of England, Bristol
Snakk om kropp: Bruk ordenes kraft til å føle at du har det bra
Psychology of Women Quarterly
International Journal of Eating Disorders
Fat Talk Free Week
Er din datters oppfatning av skjønnhet fordreid av mediene?
“Ads Everywhere: The Race to Grab Your Brain” – Psychology Today
“Body Image” – MediaSmarts
“Girls’ Attitudes Explored...Role Models” – Girlguiding
“Pretty as a Picture” – Credos
Mobbing: Blir datteren din mobbet for utseende?
No Place for Bullying –
den britiske regjeringens Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
StopBullying
Hvordan oppmuntre din datter til å ha et sunt og balansert kosthold
Susie Orbach on Eating – Dr. Susie Orbach
“Dietary Pattern and Depressive Symptoms in Middle Age” – The British Journal of Psychiatry
“Your Diet May Be Depressing You” – Rodale News rapport fra en studie publisert i
The British Journal of Psychiatry
Vis din datter fordelene med fysisk aktivitet
“Beneﬁts of Exercise” – NHS Choices
Body Conﬁdence Campaign: Progress Report 2013 – den britiske regjeringens
Changing the Game, for Girls – Women’s Sport and Fitness Foundation

For å beskytte personvernet har vi endret navnene til de personene som har fortalt de
historiene vi gjenforteller på disse sidene. Men historiene de forteller er helt sanne.
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Andre ressurser
og inspirasjon
Filmer - for din datter

Dokumentarer - for deg

Brave
(2012) (US: PG) - den skotske prinsessen Merida velger
å trosse sin mor når hun blir fortalt at hun må slutte å
skyte med pile og bue og ri, og i stedet gifte seg for å
bidra til å forene naboklanene. Ting går ikke helt etter
planen, og Merida må ﬁnne en måte å ﬁkse det på.

America the Beautiful
(2007) (Edited version, US: PG-13) - Håndtering av
Amerikas besettelse av skjønnhet - denne ﬁlmen er i all
hovedsak en 12 år gammel modells vei fra barn til voksen
i moteindustrien. Den berører også plastisk kirurgi,
dyrking av berømtheter, airbrushed annonsering og
menneskelig usikkerhet.

Inside Out
(2015) (US: PG) - Etter å ha vært nødt til å ﬂytte når faren
hennes begynner i en ny jobb strever Riley for å tilpasse
seg sitt nye liv i San Fransisco. Følelsene hennes - glede,
frykt, avsky og tristhet - prøver i fellesskap å hjelpe
henne med å navigere gjennom oppturene og nedturene
i ungdomstiden.

America the Beautiful 2: The Thin Commandments
(2011) (US: Ingen aldergrense) – Teamet bak
dokumentaren fra 2007 America the Beautiful
analyserer slanking, fedme og spiseforstyrrelser i USA.
Filmen analysere vårt fokus på mat og motedietter og
inneholder kommentarer fra medisinske eksperter på
området.
Beauty Mark
(2008) (US: Ingen aldersgrense) - Denne
dokumentarﬁlmen ser på de kreftene som skaper våre
oppfatninger av skjønnhet med et varsko, irritasjon og
av og til et humoristisk blikk. Psykoterapeut og tidligere
triatlonutøver i verdenstoppen, Diane Israel, forteller
sin historie mens hun intervjuer andre topputøvere,
kroppsbyggere, motemodeller og tenåringer fra indre
bydeler om deres erfaringer knyttet til selvbilde.
Miss Representation
(2011) (US: Ingen aldergrense) - Skuespiller og aktivist
Jennifer Siebel Newsom har regi i denne dokumentaren
som avdekker årsakene til at det er en tydelig mangel
på kvinner i maktposisjoner i verden. Filmen undersøker
hvordan mediene spiller en avgjørende rolle i den
dominerende diskursen rundt samfunnets syn på
hvordan kvinner skal se ut og hvordan dette påvirker
selvfølelsen og tryggheten til unge jenter over hele
verden.
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Bøker - for din datter

Bøker - for deg

Ask Elizabeth
(2011) av Elizabeth Berkley – Skuespilleren som er
kjent for sin rolle som Jessie Spano i Saved by the
Bell og Nomi Malone i Showgirls er også skaperen
av workshopen for kvinner Ask Elizabeth, (2011) av
Elizabeth Berkley – Skuespillerinnen som er berømt for
sin rolle som Jessie Spano i Saved by the Bell er også
skaperen av workshopen for kvinner Ask Elizabeth
som hun utviklet til en bok som undersøker alle de
tøffe sidene ved det å vokse opp. Boken er delvis
en scrapbook, som inneholder innlegg fra faktiske
tenåringer som deler sine råd og erfaringer, dels en
selvhjelpsbok som presenterer et panel av eksperter.
Ask Elizabeth gir råd til tenåringer innenfor sex,
ernæring, kroppsbilde, personlige forhold og trening.

Survival of the Prettiest: The Science of Beauty
(1999) av Dr Nancy Etcoff, Director, Program in
Aesthetics and Well-Being, Department of Psychiatry,
Harvard – Hvorfor foretrekker menn blondiner? Hvorfor
maler kvinner leppene sine røde? Hvorfor streber menn
etter V-formede overkropper? Hva er skjønnhet?

All Made Up: A Girl’s Guide to Seeing Through
Celebrity Hype…and Celebrating Real Beauty
(2006) av Audrey D. Brasich - Dette dybdeperspektivet
på virkningene av medie- og popkulturen på tenåringer
understreker at unge jenter taper i spillet når de
sammenligner seg selv med andre og prøver å leve
opp til de urealistiske kroppsbildene som promoteres.
Brasich sier at jenter kan kan bryte ut av disse deﬁnerte
skjønnhetsreglene og lære seg å bli glad i seg selv som
de er.

Bodies
(2009) av Susie Orbach – Omlag 30 år etter at Fat Is a
Feminist Issue ble utgitt, mener Orbach at måten kvinner
ser på kroppen sin er blitt en speiling av hvordan de ser
på seg selv. Dette reiser grunnleggende spørsmål om
hvordan vi kom dit.
Skin Deep
(2004) av Catherine Barry - En roman om en ung kvinne
som tror at hvis hun bare var vakker og sexy ville hun
ﬁnne den lykken hun så sterkt ønsker. Kan lykke virkelig
oppnås ved å legge seg under kniven?
Life Doesn’t Begin 5 Pounds From Now
(2006) av Jessica Weiner - En steg-for-steg guide til
dekoding av “fedmens språk” og å elske kroppen din i
dag. Ved å endre tankene, ordene og handlingene dine
kan du sette større pris på kroppen din.

Body Drama: Real Girls, Real Bodies, Real Issues, Real
Answers
(2007) av Nancy Amanda Redd - Forfatteren og tidligere
Miss America-deltaker ser på spørsmål om kropp som
jenter kan oppleve er for pinlige å ta opp med foreldrene
sine. Den tar opp kviser, vekt og andre problemer som
kan rokke ved jenters selvbevissthet. Boken inneholder
uretusjerte bilder av kvinner i alle former og størrelser og
understreker at det ikke ﬁnnes en “normal”, og at vi må
være åpne for og glade for alle kroppstyper.
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Våre partnere
World Association of Girl Guides & Girl Scouts
Dove har slått seg sammen med denne organisasjonen
som arbeider for jenter og unge kvinner for å bidra
til å realisere en felles visjon av en verden fri for
utseenderelatert frykt. Sammen har vi etablert Free
Being Me, et helt nytt selvbevissthetsprogram for jenter
over hele verden. Finn ut mer på free-being-me.com.

Barnevakten
I Norge samarbeider vi med Barnevakten som
holder foredraget Conﬁdent Me enten for en gruppe
lærere eller en skoleklasse. Barnevakten er en
frittstående forening som årlig besøker over
350 skoler og barnehager hvor de møter over
50 000 barn, unge og voksne med fokus på gleder
og utfordringer knyttet til barn og mediebruk.
Medieskapt utseendepress er ett av ﬂere
aktuelle temaområder de fokuserer på. og et
godt selvbilde og en god selvfølelse er viktig
for at alle skal ha det bra. Dove ser derfor
Barnevakten som en naturlig samarbeidspartner,
der vi sammen kan jobbe for å styrke barn og unges
selvbilde og å gjøre dem tryggere på seg selv, også
relatert til livet på nett.
Finn ut mer på Barnevakten.no
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