
	
	

Råd om bruk av ABC-modellen 

• Vær kortfattet, skriv for eksempel: «Jeg er mislykket» i stedet for: «Jeg gikk 
hjem i går kveld, og Øystein sa noe som fikk meg til å føle med veldig 
nedslått, og det var som om jeg er helt mislykket». 

• Skill mellom situasjon, tanke og følelse (eksemplet over er en 
sammenblanding). 

• En følelse lar seg beskrive med ett eller to ord (redd); dersom det er en 
setning, er det trolig en tanke (Jeg følte at jeg holdt på å få et hjerteanfall). 

• Gjør om spørsmål (Hvorfor er jeg så dum?) til påstander (Jeg er dum), for da 
er det lettere å undersøke og utfordre dem. 

• Skriv ned tanker separat, og ikke som en strøm av tanker. 
• Få med de mest negative tankene. Ikke skriv: «Vi har for mye gjeld», og utelat 

tanker som er enda mer negative, for eksempel: «Vi kan miste huset på grunn 
av gjelden, og jeg er for syk til å gjøre noe med det.» 

• Når det er mange negative automatiske tanker i en situasjon, velg ut den som 
forklarer mest av den ubehagelige følelsen, det vil si tanken som gjør deg mest 
utmattet, oppbrakt eller nedtrykt. 

• Du kan også velge ut den negative tanken som ligger nærmest opp til temaet 
du jobber med i terapien din, enten det er selvkritikk, pessimisme eller 
katastrofetanker knyttet til skremmende kroppslige symptomer. 

• Du kan trene deg til å hente frem mer positive og realistiske tanker. Men det 
kan ta tid før de nye, konstruktive tankene synker inn. Du har kanskje hatt 
negative tanker så lenge at de er blitt en vane, og derfor kreves det tålmodighet 
og systematisk arbeid. 

 
 

Nyttige verktøy 
• Realitetstesting: Hva er fakta? Hva er bevisene for at denne tanken stemmer? 
• Se etter alternativer: Hvilke andre utfall er tenkelige og kanskje mer sannsynlige? 

Som et alternativ til verstefallstenkning: Hva er det best tenkelige positive 
utfallet? 

• Nyansering: Hvor stor er risikoen for at det skal skje, på en skala fra 0 til 100 
prosent? Hvor stor er sannsynligheten for andre og mer positive utfall, på en skala 
fra 0 til 100 prosent? 

• Vurdere argumenter for og imot: Hva konkret skulle tilsi at den negative tanken 
medfører riktighet, og hva er argumenter imot dette? Hva ville et mer balansert 
syn være, som tar flere sider med i betraktning? 

• Problemløsning: Hva konkret kan jeg gjøre for å hjelpe meg selv i denne 
situasjonen og hvilke støttespillere har jeg? 
 
(Psykolog Torkil Berge) 

 
 
 


