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Sesjon 3: kontroll eller verdier  

I dagens økt skal vi som sist, fortsette å være i kontrollstrategi-landskapet. Formålet er å 

undersøke hvordan våre kontrollstrategier påvirker tanker, følelser og kroppslige 

fornemmelser. Kontroll er ikke nødvendigvis feil eller dårlig, men kontroll fungerer ikke like 

godt i alle situasjoner. Det er områder der kontroll fungerer mot sin hensikt på lang sikt. 

Siste del av sesjonen vil handle om verdier, der du skal forsøke å bli mer bevisst på dine 

verdier innenfor sentrale livsområder.  

 

Kontroll – et tveegget sverd 

Det å unngå ubehag og å oppsøke behag er noe som er naturlig for oss mennesker og dyr. 

Hensikten med unngåelses- og kontrollatferd er å slippe opplevelsen av ubehag.  Vi kan 

forsøke på ulike måter å vike unna visse opplevelser som vi synes er ubehagelige. Noen 

eksempler kan være:  

 Ikke besøke vennen din på sykehuset for å unngå å føle seg ukomfortabel  

 Ikke dra på fest for å unngå å føle at man skiller seg ut.  

La oss teste dette ut med et lite eksperiment:  

Øvelse: «isbjørnen» 

Nå skal du gjøre en liten øvelse, hvor du skal sitte og la tankene vandre. Tenk på hva enn du 

ønsker. Men det er én ting du ikke skal gjøre – og det er å ikke tenke på en hvit isbjørn. Så 

bare la tankene dine vandre som de ønsker, bare uten å tenke på en hvit isbjørn. Uten å få 

opp et bilde av en hvit isbjørn eller høre en hvit isbjørn. Utenom det, tenk på det du ønsker 

det neste minuttet, hva som helst utenom en hvit isbjørn. Så bare sitt rolig og la tankene 

vandre, før du leser videre.  

Etter øvelsen: 

 Tenkte du på en hvit isbjørn på et tidspunkt?  

 Tror du du hadde tenkt på en hvit isbjørn hvis du ikke hadde blitt spurt om å ikke 

tenke på en hvit isbjørn?   

 Hva tenker du denne øvelsen viser? 



Digitalt gruppetilbud om mestring for voksne kortvokste  
 

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
 

 

Det øvelsen prøver å vise er at et forsøk på å skyve noe unna, kan få motsatt effekt- og 

faktisk få oss til å bruke mer tid og krefter på det vi ønsket å skyve vekk.  

Det å bruke unngåelsesatferd er helt normalt og forståelig, men dette kan føre til at det  

opprettholder og forsterker utfordringene våre. Vi kan bli fanget i en ond sirkel. På kort sikt 

kan det føles godt fordi det å unngå det ubehagelige føles positivt, men på lang sikt kan 

kontrollstrategier være et problem da kostnadene kan være høye. Kontrollstrategier er et 

forsøk på å unngå opplevelser (tanker, minner, følelser, kroppslige fornemmelser, osv.), selv 

om dette forårsaker langsiktige utfordringer (unngå å dra på en fest man egentlig har lyst på, 

men blir hjemme fordi man er redd for å få uønsket oppmerksomhet). Kontrollstrategier er 

på mange måter lite hensiktsmessige når det brukes for å unngå uønskede tanker og 

følelser. Hvorfor det?  

1) Kontrollstrategier undergraver handlinger som er basert på våre verdier. Et 

eksempel på dette er da Petter unnlot å dra i bursdagen til vennen sin. Han kjente 

på skuffelse ovenfor seg selv og vennen sin, nettopp fordi det er viktig for Petter å 

være en god venn.  

2) Det er vanskelig for oss å kontrollere tankene og følelsene våre gjennom å unngå 

en situasjon, fordi enhver situasjon kan vekke uønskede tanker og følelser. Dette 

betyr at vi unngår flere og flere situasjoner, bekymring øker og det bli mindre 

plass til det som gir deg glede.  

Vi har alle lett for å føle en umiddelbar lettelse når vi slipper å oppleve en ubehagelig tanke, 

følelse eller fornemmelse – ellers ville vi ikke brukt kontrollstrategier. Den umiddelbare 

lettelsen vi føler forsterker ønsket vårt om å bruke samme strategi neste gang vi opplever de 

samme tankene eller følelsene. Men hver gang vi gjør dette, øker sannsynligheten for å 

oppleve ubehagelige tanker, følelser eller fornemmelser på et senere tidspunkt.  

 

Metafor: «den lille tigeren» 

Forestill deg at du finner en liten tigerbaby på kjøkkenet ditt en dag du kommer hjem fra 

jobb. Denne tigerbabyen er veldig søt og kjærlig, men han kan også knurre på deg når han vil 

ha noe fra deg. Du går i kjøleskapet og finner litt kjøttdeig og gir det til tigerbabyen.  
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Dette gjør du fordi du vet at da holder du tigeren unna deg og han blir glad. Denne tigeren 

synes kjøttdeig er kjempegodt og han er svært tilfreds. Men denne tilfredsheten tar slutt 

ganske raskt. Tigerbabyen kommer derfor tilbake, du gir han litt mer, så kommer tigeren 

tilbake igjen, og du gir han litt mer. Han vil ha mer og mer for hver gang han mates.  

Sånn holder du på dag etter dag. Etter det har gått ett år vil ikke tigeren lenger ha kjøttdeig. 

Han vil ha biff! Og han har sluttet å knurre, nå brøler han istedenfor fryktfullt på deg. På et 

tidspunkt innser du at du ikke lenger har noe å gi tigeren, og hver gang du snur deg for å se 

på han, innser du at han har blitt kjempesvær! Og nå er det ikke noe mat igjen på kjøkkenet 

som tigeren kan spise, bortsett fra deg.  

Hver gang du forer dine bekymringer med unngåelsesatferd, hjelper du «bekymrings-

tigeren» din til å bli litt større og sterkere.  

Gjerne tenk litt over disse kontrollstrategiene og hvorfor de fungerer dårlig. Problemet er at 

når du prøver å unngå bekymringene dine, vil problemet vokse.   

Hvis du ser på skjemaet fra hjemmeoppgaven i arbeidsboken med kontrollstrategiene dine: 

 Hva er fordelene og ulempene med strategiene på lang sikt?  

 Hva er konsekvensene av å opprettholde strategiene?  

 Hvor mye energi bruker du på strategiene som ellers kunne ha blitt brukt på ting 

som gir deg glede?  

 

Verdier – et alternativ til kontroll  

Siste del av dagens økt vil derfor handle om verdier. Vi starter med en definisjon av verdier: 

«Verdier er våre innerste ønsker for hvordan vi ønsker å relatere oss til verden, til andre 

mennesker og til oss selv. Verdier er det vi ønsker å stå for i livet, hvordan vi ønsker å 

oppføre oss, hva slags person vi ønsker å være, hvilke styrker og egenskaper vi ønsker å 

utvikle». 

Verdier er en rettesnor som en kan handle etter, som ønske om «å være kjærlig», «å være 

en god venn» osv. Verdier handler ikke om behov, eller noe andre skal gi deg. Følelser er 

heller ikke verdier, for de endres hele tiden og er ikke noe vi kan kontrollere. Plikter er heller 

ikke verdier, noe du er nødt til å gjøre. Verdier er noe som er viktig for deg, noe du ønsker å 
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handle etter. Å sette deg mål basert på verdiene dine, er viktig for å i størst mulig grad kunne 

leve det livet du ønsker å leve. 

Vi erfarer at mange synes det er litt vanskelig å skille mellom mål og verdier. Mål er 

oppnåelige ting, opplevelser eller milepæler i livet ditt som du kan nå. Når du prøver å nå et 

mål, skal det være noe som beveger deg i retning av det du verdsetter. For eksempel, hvis du 

verdsetter å være en omsorgsfull og kjærlig partner, kan målet være å sette av tid til å være 

med din partner. Dette kan være i form av å bestille bord på en restaurant, slik at dere begge 

har noen timer å snakke og lytte til hverandre. Verdier kan ses på som et kompass eller 

fyrtårn man styrer etter. «Å reise mot vest» blir verdien, mens målene er reisepunktene på 

turen. Vi kan alltid bevege oss i retning vest, og på samme måte blir man aldri ferdig med 

verdiarbeidet.  

Mål= det jeg ønsker å oppnå eller fullføre på ”reisen”, i tråd med mine verdier. 

Handling/Atferd = små steg mot mine valgte mål og verdier. 

 

Øvelse: «midt i blinken»  

Slå opp på side 14 og 15 i arbeidsboken. Her ser du en skive. Skiven har fire områder:  

 Arbeid og utdanning (omfatter arbeidssted, karriere, utdanning og utvikling av nye 

ferdigheter) 

o Eksempler på verdier kan være: å lære, å bidra, å mestre, engasjement, å 

være ansvarlig, nysgjerrig, målrettet, systematisk, pålitelig, selvstendig etc. 

 Fritid (omfatter hva du gjør når du har fri, slapper av eller har det morsomt, 

aktiviteter til hvile, rekreasjon, underholdning og kreativitet) 

o Eksempler på verdier kan være: å være tilstede, å være engasjert, å utfolde 

meg, å utvikle meg, å være fantasifull, nøyaktig, å mestre, å utfordre meg 

selv, tilhørighet, kreativitet, problemløser, tålmodighet, etc. 

 Relasjoner (omfatter dine venner, familiemedlemmer, partner, barna dine eller 

kolleger 
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o Eksempler på verdier kan være: å være omtenksom, støttende, ærlig, 

omsorgsfull, humoristisk, pålitelig, samarbeidsvillig, punktlig, fleksibel, 

aksepterende, tolerant, tydelig etc. 

 Personlig utvikling/helse (kan omfatte religion, åndelighet, kreativitet, livsferdigheter, 

meditasjon, yoga, natur, trening, ernæring og/eller helserisikofaktorer).  

o Eksempler på verdier i dette livsområdet kan være: å være grei mot meg selv, 

å ta vare på kroppen/helsa, å utfordre meg selv, å sette grenser, å prioritere, 

å være modig, varm, tålmodig, åpen, nysgjerrig, å være i kontakt med noe 

større enn meg selv, å være meg selv, å be om støtte/hjelp etc. 

Bruk nå fem minutter til å reflektere rundt dine verdier innenfor to av disse livsområdene. 

Det kan være flere eller andre verdier som er viktige for deg innen hvert av livsområdene. 

Hvis det er vanskelig kan hjelpe å tenke over hva ønsker du å gjøre med den tiden du har fått 

på denne kloden? Hva slags person ønsker du å være? Hvilke personlige styrker eller 

egenskaper ønsker du å utvikle? I denne øvelsen skal du se litt nærmere på dine personlige 

verdier innenfor de valgte områdene av ditt liv og skrive dem ned. Her skal du ha fokus på 

finne og definere verdiene. Forsøk kun å holde deg til det, og ikke la tankene vandre til å 

vurdere hva som må til for å komme nærmere verdien eller hva som står i veien. Hvis tanker 

om dette dukker opp, bare registrer det og forsøk å vende tilbake. Når du har notert dine 

verdier, sett et kryss i hvert av områdene på blinkskiven for å markere hvor du står i dag. Et 

kryss helt ytterst i skiven betyr at du handler sterkt i strid med verdien din, mens et kryss 

innerst betyr at du lever fullt ut i tråd med verdien.  

Petters eksempel  

 

Petter sitt første kryss er innenfor arbeid og utdanning. Petters verdi for dette domenet er at 

han ønsker å være en nyttig ressurs på jobben. Han har satt krysset ca. midtveis. Videre kom 
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Petter frem til en verdi innenfor fritid, der han ønsker å utvikle sitt kreative jeg. Han handler 

ikke helt i strid med verdien, men synes selv at han har en liten vei å gå og satte derfor 

krysset sitt lenger ut mot yttersiden.   

 

Hjemmeoppgave 

Denne ukens hjemmeoppgave er å fortsette på «midt i blinken». I øvelsen du nettopp 

gjorde, reflekterte du over og noterte ned noen verdier innenfor to livsområder. Frem til 

neste sesjon, skal du fylle inn verdier til de to andre livsområdene også. Det er ikke en 

konkurranse om å notere ned flest verdier, men velg de som ligger ditt hjerte nærmest. Og 

som du gjorde i øvelsen, skal du sette et kryss på blinkskiven for å markere hvor du står i 

dag. Et kryss ytterst i skiven betyr at du handler sterk i strid med dine verdier, mens et kryss 

innerst betyr at du lever fullt ut i tråd med dine verdier. 

 

Oppsummering  

Denne økten har handlet om hvorfor kontrollstrategier på sikt kan være uhensiktsmessig for 

oss. Dette er blant annet fordi vi ikke kan kontrollere alt som skjer i hodet og kroppen vår, og 

kontrollstrategier kan gjøre det vanskelig å følge våre verdier. Verdier er hva du vil at livet 

ditt skal handle om og hvem du vil være. Dine verdier er noe du aldri blir ferdig med og som 

du alltid kan bevege det mot. Siste øvelse vi gjorde bidro kanskje til å gjøre deg mer bevisst 

på hva dine verdier er innenfor de to livsområdene du valgte. Øvelsen du gjorde er en 

innledning til hjemmeoppgaven, der du skal ta fatt på verdier innenfor de to siste 

livsområdene.  

Neste uke skal vi ha fokus på tankene våre, og hvordan vi forholder oss til dem.  

 

 

 


