
ANVEND PROBLEMLØSNING 

Hvornår bør du anvende problemløsning? 

 Hver gang du reagerer på en følelse på en måde, som skaber ballade, skænderi eller problemer. 

 

Hvordan 

Start altid med en grundig analyse af problemet: 

Man bliver nødt til at starte med en analyse, fordi man ikke kan løse det problemet, 

før man forstår, præcis hvilke elementer det består af. 

 Tag et stykke papir og skriv svarene på følgende spørgsmål ned: 

1. Hvad skete der lige før problemfølelsen og problemadfærden?  

(dvs. hvad var den udløsende hændelse?) 

 

2. Gjorde du noget, som bidrog til den udløsende hændelse? 

 

3. Hvad var dine umiddelbare tanker efter den udløsende hændelse? 

 

4. Hvordan følte du lige efter den udløsende hændelse? 

 

5. Hvad gjorde du lige efter den udløsende hændelse? 

 

6. Var der derefter noget, som andre mennesker gjorde, eller noget mere, der skete,  

som udløste endnu en cirkel af tanker-følelser-adfærd hos dig?  

 

 

Først derefter kommer problemløsningsfasen: 

 

Når du kigger på hvert af de forskellige skridt i adfærdsanalysen (dvs. rækken af dine  

tanker-følelser-adfærd), er der så noget, du kunne have gjort anderledes? 

 

 Skriv alle muligheder ned på en liste – jo flere, jo bedre!  

 Brug følgende liste til at give dig ideer til mulige alternative reaktionsmåder: 

 

 Håndteringstanker du kunne have anvendt? 

 

 Beroligende aktiviteter, afslapningsteknikker eller andre ubehagstolerance-redskaber  

som kunne have beroliget dig følelsesmæssigt? 

 

 Mindfulness-redskaber, som kunne have hjulpet dig med at fokusere bedre? 

 

 Modsatte handlinger, som du kunne have erstattet handlingsimpulserne med? 

 

 Sundere adfærdsreaktioner (Se fx mere i papirerne om Relationsredskaber),  

som kunne have vendt situationen til noget bedre? 

 

Vælg nu de 1-3 bedste alternative håndterings-muligheder fra den liste, du har lavet. 

 



Forpligt dig dernæst på at anvende de nye alternativer, når lignende situationer dukker op i fremtiden. 

  

 Dvs. skriv svarene på følgende spørgsmål ned på et stykke papir: 

 

  - Hvornår præcis vil du anvende den modsatte handling?  

 

  - Hvor længe skal du handle modsat? 

 

  - Husk dig selv på, hvorfor det er så vigtigt, at du handler modsat – dvs. hvad er omkostningerne  

         (for dig selv og for andre) ved, at du lader følelserne styre din adfærd? 

 

 

 

 

Problemløsning er et fuldstændig afgørende redskab at træne, for at du kan opnå følelsesmæssig 

regulering. Derfor skal du sætte en STJERNE i træningsskemaet for hver gang, du har anvendt 

problemløsningsprocessen den enkelte dag. 

 


