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Sesjon 2: mestring  
 

Temaet for dagens sesjon er mestring. Mestring er et begrep de fleste kanskje har kjennskap 

til, og det er et veldig universelt begrep. Men i dag skal vi gå litt dypere i mestringsbegrepet 

og se på effekten av uhensiktsmessige mestringsstrategier.  

Strategier  

Alle mennesker vil i løpet av livet møte på utfordringer som kan være emosjonelt krevende. 

Vi er også bygget slik at når vi opplever noe som er ubehagelig, ønsker vi å drive oss bort fra 

det. Alle vil jo ha det godt, og ingen liker å ha det vondt. Det er derfor helt naturlig at vi 

prøver så godt vi kan å unngå eller kvitte oss med «dårlige» eller «negative» tanker og 

følelser. Dette kalles kontrollstrategier. Kontrollstrategier er alt vi gjør for å prøve å kvitte 

oss med «dårlige» tanker og følelser, og ofte er det handlinger som først og fremst er 

motivert av å unngå noe. For å understreke poenget: La oss si at du trener, primært motivert 

av ditt mål om å komme i bedre fysisk form. Slik handling kan ikke klassifiseres som en 

kontrollstrategi, fordi det er en handling som ikke har et mål om å kontrollere en ubehagelig 

følelse. Men dersom treningen er motivert av en misnøye du har med kroppen din eller for å 

kontrollere ditt forhold med mat, da kan det klassifiseres som en kontrollstrategi. 

Vi prøver alle å kontrollere hva vi føler, men det nytter ofte ikke. Vi er ikke helt uten kontroll 

over våre følelser og tanker, men vi har langt mindre kontroll enn vi liker å tro. Og det vi skal 

gjøre i dag er å gjøre en øvelse, slik at dere selv kan finne ut hvor mye kontroll dere faktisk 

har. Dette er ingen kritikk av det dere har gjort. Vi er alle i samme båt, og nesten alle gjør de 

samme tingene. Som nevnt tidligere, er vi alle opptatt av å ha det godt, ingen ønsker å ha 

det vondt. Derfor gjør vi alt vi kan for å bli kvitt uønskede følelser, nettopp fordi:  

1.  Vi tror mennesket er lykkelig av natur og at vi bør føle oss vel det meste av tiden. 

2. Å holde følelsene / tankene under kontroll virker ganske bra på kort sikt. 

3. Vi tror at disse metodene virker på alle andre, bare ikke meg. 

4. Hjernen vår er laget for å løse problemer, og fikse det som ikke er bra.  
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Problemløsningsmaskinen 

Hvis vi skulle peke på én bestemt evne ved menneskehjernen som har gjort oss i stand til å 

bli så dyktige at vi ikke bare har endret jordens overflate, men også har reist ut i rommet, må 

det være vår evne til problemløsning. Dette er essensen i problemløsning: et problem betyr 

noe uønsket. Og en løsning betyr å unngå det eller bli kvitt det. I den fysiske verden fungerer 

problemløsning ofte svært godt. En ulv utenfor døra? Bli kvitt den – kast stein eller spyd 

etter den eller skyt den. Snø, regn, hagl? Den slags kan du jo ikke bli kvitt, men du kan unngå 

det ved å søke ly eller bruke beskyttende klær. Tørr og næringsfattig jord? Det kan du bli 

kvitt ved å vanne og gjødsle, eller du kan unngå det ved å flytte til et bedre sted. Hjernen vår 

er som en problemløsningsmaskin, og den er svært dyktig. Og siden problemløsning fungerer 

så bra i den materielle verden, er det bare naturlig at hjernen forsøker å gjøre det samme 

med vår indre verden, den verden som består av tanker, følelser, minner, fornemmelser, 

behov og impulser. Men når vi forsøker å unngå eller bli kvitt uønskede tanker og følelser, 

fungerer det dessverre i altfor mange tilfeller ikke – eller hvis det fungerer, ender vi med å 

skape masse ekstra smerte for oss selv underveis.  

Øvelse: kontrollstrategier  

Hvis du slår opp på side 9 i arbeidsboken, ser du et skjema med overskriften 

«kontrollstrategier». Her skal du notere ned de viktigste tankene og følelsene som er 

problematiske for deg. Skriv dem ned under «kropp» og «tanker». Som nevnt er 

kontrollstrategier handlinger vi gjør for å kvitte oss med uønskede tanker og følelser. Vi kan 

klassifisere kontrollstrategiene i fire kategorier. Vi kan forsøke å distrahere eller avlede oss 

selv, for eksempel ved å se på tv, shoppe, være på mobilen og så videre). Vi melder oss ofte 

ut (enten ved å gi opp, unngå, utsette eller trekker oss unna) i forhold til mennesker, steder, 

aktiviteter og situasjoner, når vi ikke liker de tankene og følelsene de fremkommer i oss. En 

annen form for strategier er å tenke seg ut av det problematiske (for eksempel ved å gi 

andre skylden, tenke positivt, gremme deg over fortiden, selvkritisere, fornekte, late som det 

ikke er viktig, osv.).  

Før du starter, kan vi starte med å ta en titt på Petter sine kontrollstrategier: 
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Han har i lengre tid vært plaget med negative tanker: han er dårlig på smaltalk og han føler 

seg ukomfortabel i sosial settinger pga høyden sin. Han tenker derfor ofte at han ikke passer 

inn noe sted, og at dette er noe alle ser fordi han er kortvokst. Han føler seg ukomfortabel i 

situasjoner som trigger disse tankene og får hjertebank. For å forsøke å unngå dette sitter 

han mye alene og er på mobilen eller ser på tv. Dette får tankene bort. I tillegg unngår han 

situasjoner som han bekymrer seg for, for eksempel spiser lunsj på kontoret eller takker nei 

til fester som han egentlig har lyst til å dra på. Han trives ikke med å ha det slik og er litt 

selvkritisk i tankegangen om at han må ta seg sammen og er feig. I tillegg bruker han energi 

på å prøve å finne årsaken til hvorfor han har det slik, og tror det bunner i kommentarer han 

fikk som barn i skolealder.  

Tenk nå over to problematiske tanker eller følelser, og skriv så ned det du har gjort for å 

forsøke å bli kvitt disse før du leser videre. 

Etter øvelsen 

Du har nå identifisert to tanker eller følelser som er problematiske for deg.  

Kanskje har du brukt mye tid og energi på å prøve å bli kvitt disse tankene og følelsene. Og 

mange av disse strategiene er ting som vi alle sammen ofte gjør. Vi prøver alle å unngå 

ubehagelige situasjoner eller distrahere oss selv på alle slags vis. På kort sikt får vi det da 

bedre for en stund. Spør deg selv;  

o Ble tankene og følelsene borte?  

o Kom de tilbake på lengre sikt?  
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o Ble de verre?  

Metafor: Tautrekking med et monster 

Forestill deg at du trekker tau med et kjempesvært monster. Du har tak i den ene enden av 

tauet, og monsteret har den andre enden. Og mellom dere er det en enorm bunnløs 

avgrunn. Og du drar i tauet så hardt du kan, men monsteret trekker deg nærmere og 

nærmere kanten av avgrunnen. Tenk over, før du leser videre: Hva er det beste du kan gjøre 

i en slik situasjon?  

Tenkte du på å dra hardere? Det er en naturlig reaksjon, men jo hardere du drar, desto 

hardere drar monsteret også. Så du er fastlås. Finnes det andre alternativer?  

Tenkte du på å slippe tauet? Det er en god strategi! Hvis du slipper tauet, er monsteret der 

fremdeles, men du er ikke lenger fanget i en kamp mot det. Nå kan du gjøre noe som er mer 

nyttig for deg.  

Som du kanskje forstår er budskapet i denne metaforen: jo mer en gjør det som føles 

naturlig og instinktivt i en problematisk situasjon, desto verre kan situasjonen bli. Poenget 

med denne metaforen er å vise nytteverdien til kontrollstrategier. Monsteret er et bilde på 

en bekymringstanke eller en ubehagelig følelse. Det er naturlig å ha bekymringstanker og 

ubehagelige følelser fra tid til annen. Å dra i tauet derimot er et bilde på hvordan vi reagerer 

når vi er fanget av disse. Og så lenge vi ikke slipper tauet, fortsetter vi å bli fanget av 

bekymringstanken eller den ubehagelige følelsen.  

- De tingene vi har lært å gjøre fungerer ikke på slike bekymringstanker, selv om de 

fungerer bra i andre settinger.  

- Problemet er ikke verktøyet vi bruker (tauet) – det er monsteret vi har drakamp med.  

- Det er vanskelig å kjempe imot et stort monster. Det betyr ikke at vi er fanget for 

alltid. Men strategien å dra i tauet, uansett hvor motiverte vi er eller hvor hardt vi 

drar, fungerer ikke.  

- Det eneste alternativet er å slippe tauet og stoppe å dra. Nå har vi hendene fri til å 

gjøre andre ting.  

Tenk nå på øvelsen du nettopp gjorde og se ned på arket ditt over hva du har gjort for å 

kontrollere tanken eller følelsen du skrev ned. Er det den beste måten å håndtere tanken 

eller følelsen på? Hvis ikke, hva er så en bedre måte å håndtere de på? 
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Hjemmeoppgave 

Dagens tema har vært mestringsstrategier, og nærmere bestemt kontrollstrategier som er 

alt vi gjør for å prøve å kvitte oss med «negative» tanker og følelser. Ofte er dette handlinger 

som først og fremst er motivert av å unngå negative følelser og tanker. Metaforen om 

tautrekking med monsteret er et bilde på at uansett hvor hardt vi drar i tauet, klarer vi ikke å 

rømme fra monsteret. Det handler ikke om at vi mangler motivasjon eller er late. Det 

handler heller ikke om at vi er ikke er sterke nok til å dra hardere. Uansett hvor hardt vi 

prøver å unngå eller kontrollere ubehagelig tanker, følelser eller kroppslige fornemmelser, 

klarer vi det ikke.  

Denne ukens hjemmeoppgave er å fylle ut skjemaet du finner i arbeidsboken på side 11.  

Formålet er å bli klar over hva det koster å kjempe imot problematiske tanker, følelser, 

minner og kroppslige fornemmelser. Hva er det du gir slipp på for å redusere eller unngå 

dette? Har du gått glipp av muligheten til å gjøre noe som gir glede eller som er 

betydningsfullt fordi du har vært fanget av bekymringstanker? 

I første kolonne til venstre skal du notere ned situasjonen eller hendelsen som trigget en 

ubehagelig tanke, følelse, minne eller kroppslig fornemmelse. I andre kolonne noterer du 

ned hva slags kroppslige fornemmelser, tanker eller følelser som ble vekket. I tredje kolonne 

skriver du ned hva du gjorde for å kontrollere tanken eller følelsen, altså kontrollstrategien. I 

fjerde kolonne, skriver du ned effekten av kontrollstrategien (ble tankene og følelsene borte, 

kom de tilbake på lengre sikt, ble de verre). Til slutt, i femte kolonne noterer du ned 

konsekvensene og kostnadene knyttet til kontrollstrategien. Hva kostet det deg i form av tid, 

energi eller penger. Hadde det noen negativ konsekvens for helse, velvære, arbeid, fritid 

eller relasjoner? 

For å få litt bedre forståelse for hvordan skjema kan fylles ut, kan vi ta en kikk på Petter sitt 

skjema:  
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Som vi så tidligere er Petter ukomfortabel i sosiale settinger på grunn av høyden sin. Så da 

han ble invitert til bursdagen til en god kompis, trigget dette noen tankeprosesser og 

kroppslige fornemmelser i han. Han begynte å grue seg til å måtte småprate med mange nye 

mennesker og var litt bekymret for å bli sett på som «han rare». Dette medførte at Petter 

fikk en ubehagelig følelse i magen. Dette er tanker som skaper mye ubehag og 

tankekverning. For å unngå kverningen fant Petter på en unnskyldning for å unnslippe 

festen. Han fortalte vennen sin at måtte jobbe sent den dagen. Umiddelbart følte Petter på 

en lettelse. Likevel kjente han etter hvert på dårlig samvittighet ovenfor vennen sin, som 

førte til at tankene ikke forsvant helt men lå og ulmet i bakgrunnen. I tillegg brukte Petter 

mye energi på å vurdere hvorvidt han skulle utfordre seg selv og dra i bursdagen eller 

komme med en unnskyldning for å slippe. Han var derfor ikke 100% mentalt tilstede på jobb 

og ble stadig distrahert av tankene sine. I tillegg kjente Petter på en skuffelse over seg selv 

da han valgte å ikke utfordre seg selv, og han kjente på dårlig samvittighet over å ha skuffet 

vennen sin.  

Oppsummering  

Dagens økt handlet om mestring, nærmere bestemt hva som menes med uhensiktsmessige 

mestringsstrategier. Dette kaller vi for kontrollstrategier. Kontrollstrategier er alt vi gjør for å 

prøve å kvitte oss med vonde tanker og følelser, og ofte er det handlinger som først og 

fremst er motivert av å unngå noe. Det er naturlig å ha vonde tanker og følelser fra tid til 

annen, men av og til kan vi bli fanget av disse. I øvelsen notere du ned de viktigste tankene 

og følelsene som er problematisk for deg, og så skrev ned alt du har gjort for å bli kvitt og 

unngå disse tankene og følelsene. Metaforen om tautrekking med monsteret illustrerte 
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utfordringene med kontrollstrategier. Vi er ikke helt uten kontroll over våre tanker og 

følelser, men vi har langt mindre kontroll enn vi liker å tro. 

Neste uke skal vi fortsette å snakke litt om kontrollstrategier og om hvorfor de ikke fungerer 

på lang sikt. Vi skal også snakke om verdier som et alternativ til kontrollstrategier. 

 


