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Generaliseringer 
En enkelt hendelse blir en allmenn sannhet. Sånn er det bare. 

Hva er generaliseringer? 

I alle første modulen hadde vi også om generaliseringer, under fanen 

tåketale.  

Pessimisten drar konklusjoner som gjelder alt hen gjør, basert på en eller 

veldig få observasjoner.  

 Jeg fikk det ikke til, jeg kommer aldri til å få det til 

 Jeg fikk det ikke til, jeg mislykkes alltid med det jeg gjør 

 Jeg gikk det ikke til, jeg er et dårlig menneske 

Pessimisten trenger å realitetsorientere slike uttalelser. Er det sant? 

Hvordan kan pessimisten VITE at hen aldri kan få det til i all framtid. Hvor 

kommer et slikt syn fra? Gjelder det alle mennesker til alle tider? Gjelder 

det alle mennesker i alle situasjoner? 

Ved å sette spørsmålstegn ved ALLE: alltid, aldri – så åpner det seg nye 

løsningsmuligheter. Du går fra fastlåst til løsningsorientert. 

Når kan det være bra å generalisere? 

Optimisten generaliserer også. Dette er generaliseringer som vil hjelpe og 

støtte deg og beriker livet ditt. 

 Jeg lander alltid på beina 

 Jeg finner alltid ei løsning 

 Jeg kommer meg alltid videre 

 Jeg lar meg aldri stoppe 

 

Når kan optimistiske generaliseringer blir et problem? 

Overoptimisme kan også bli et problem. Spesielt når i relasjoner til andre.  

 Jeg vinner alltid (men bruker uærlige triks for å greie det) 

 Jeg er alltid best 

 
 

 

 

 

 

 

Hater at andre skal vinne på min bekostning. 

Slik gjør du 

Bruk «kvalitetssikring av tanker» og «boksen» som ligger under bonuser for å komme til bunns i hva som 

egentlig rører seg i topplokket når du kommuniserer på denne måten med deg selv. Når du konstruerer 

det nye spillet, kikk på forrige PDF- om optimisten sin forklaringsmodell. 

Øv på optimisme: Hva kan jeg lære? Hvilke løsninger har jeg ikke sett ennå? Hvordan skal jeg gjøre for 

komme meg videre slik at jeg får løst denne floka? 

 

 

 


