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Oppsummering fjerde samling 

- Indre dialog og ABCD-skjema 

 

Tankens kraft 

• Vi fører indre samtaler med oss selv, til tross for at vi ofte ikke er klar over det. 

Noen fører konstruktive samtaler, der de lytter til en vennlig og 

imøtekommende stemme. Andre fører samtaler som er mer destruktive og 

nedbrytende i hverdagen. 

• Tankene våre har større kraft enn vi tror. De har en egen evne til å trekke til 

seg følelser, som for eksempel maktesløshet og engstelse når du ligger våken i 

sengen og tenker at søvnmangelen vil svekke dine prestasjoner i et viktig 

jobbmøte neste dag. 

• Menneskehjernen stoler ofte mer på kvantitet framfor kvalitet: jo oftere vi 

forteller oss selv noe, jo mer tror vi på det vi forteller. For de som fører 

negative samtaler med seg selv kan ofte de tankene som er minst konstruktive 

og hjelpsomme over tid derfor virke mest troverdige. Da er heller ikke de 

sterke negative følelsene særlig langt unna. 

• Når de negative tankene får vokse i oss, vil de over tid bli mer automatiske, det 

vil si selvdrevne. Selv om disse tankene ofte er kortvarige, lite gjennomtenkte 

og vanskelige å huske i etterkant så sitter de i oss som selvinnlysende og 

udiskuterbare forklaringer på situasjonen vi står overfor. Tankene krever lite 

av oss, de bare er der som troverdige sannheter. Vi har utviklet negative 

automatiske tanker. 

• Tanken er fri og lar seg ikke stanse. Men du har mulighet til å påvirke hvor 

mye oppmerksomhet du gir de negative tankene, hvor mye du velger å tro på 

dem, og hvilken innflytelse de skal få over deg. 

 

ABCD-skjema  

• Et ABCD-skjema kan være et nyttig verktøy å ta i bruk når vi trener på å bli 

mer bevisst på våre automatiske tanker. I skjemaet får vi anledning til å sette 
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ord på de situasjonsbetingede tankene og sammenhenger mellom tankene og 

følelser som hekter seg på. Ved å bli bevisst på dette får vi også anledning til å 

sjekke om tankene virkelig er sanne og nyttige for oss, og om det er 

alternativer som kan balansere oppfatningen av det som skjer. 

• ABCD-skjemaet kan også brukes til å utfordre de negative automatiske 

tankene våre. Ved å åpne opp for alternative tanker som vurderer situasjonen 

på nye og mer vennlige måter, kan vi føre mer konstruktive samtaler med oss 

selv. Disse tankene faller seg ikke like naturlig for oss til å begynne med, og det 

kan være krever å finne dem. Gjennom å trene på å hente dem fram kan vi selv 

påvirke tankens kraft til å vurdere situasjoner på nye måter som gir grobunn 

for mer positive og hjelpsomme følelser. 

  


