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Perfeksjonistiske forventninger 
Hva er egentlig perfekt? Hvem bestemmer om noe er perfekt? 

Hvilke forventninger ligger bak? 

 

Perfeksjonisme er en illusjon 

Hva er egentlig perfekt? Det er avhengig av øynene som ser og det indre 

kartet til den som eier øynene.  

Min påstand er at det ikke finnes noe som er perfekt i objektiv forstand 

(det går sikkert an å argumentere for at et nyfødt barn er perfekt, at 

kroppen i utgangspunktet er et perfekt system, at forhold ved 

skaperverket er perfekt ol). Å påstå at noe et menneske GJØR er perfekt, 

er en illusjon. Å påstå at noe et menneske ER er perfekt, er en illusjon. 

Det er avhengig av øynene som ser.  

Det er fullt mulig å gjøre en oppgave «så godt som jeg overhode er i 

stand til på nåværende tidspunkt». Det er ikke det samme som PERFEKT, 

selv om det føles perfekt oppi mitt hode, akkurat nå. Å tro på ideen om 

den perfekt utførte oppgaven, er som å ta dødsspiralen på innerskjær. Det 

er nesten umulig å komme seg ut av en negativ spiral av: «jeg er ikke 

god nok», «jeg er ikke flink nok», «jeg er verdiløs», fordi det FINNES 

alltid et annet mulig resultat, det finnes «negative tilbakemeldinger», det 

finnes en bedre måte å gjøre tingene på. Ganske enkelt fordi det finnes 

andre mennesker som ser litt annerledes på tingene, som har et annet 

kart. Det er ikke noe rett og feil i dette, vi er bare forskjellige og har 

forskjellige kart. 

 

Hvilke forventninger skal du skape som erstatning for perfeksjonisme? 

Målet med å skape nye forventninger, er at du skal komme ut av 

dødsspiralen og inn i en spiral som beriker deg. 

Hvilke forventninger er det mulig å leve opp til? Kanskje forventninga om 

å gjøre sitt beste i dette øyeblikk. Samtidig ta inn over seg vissheten om 

at det finnes andre måter og det finnes utvikling. 

Hva trenger jeg å tro på? Kanskje jeg trenger å tro at det er morsomt å 

lære og være i utvikling. Å få tilbakemeldinger er berikende, fordi det 

betyr at jeg kan blir dyktigere og at jeg da kan bli den ressurspersonen 

jeg drømmer om. 

Hvilke regler vil jeg skape? At det er lov å avslutte en oppgave og «det er 

godt nok» og det beste jeg greier med den kunnskapen jeg har akkurat 

nå. 
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Andre ting som er en illusjon 

Kontroll – du kan aldri få kontroll over verden utenfor deg selv. Du kan 

bare få kontroll med hvordan du takler mangel på kontroll 

Alle skal like meg – du vil aldri oppnå at alle liker deg. Du kan bare lære å 

takle det som kommer av negative responser 

Forutsigbarhet – du vil aldri oppnå full forutsigbarhet. Du kan bare lære å 

takle uforutsette hendelser. 

Suksess på første forsøk – du vil aldri få suksess på første forsøk. Du kan 

bare lære å takle dine «fiaskoer», aldri gi opp og bare stå på. 

Å være best – ingen kan være best på alt hele tida. Du kan lære å være i 

utvikling og gjøre så godt du kan på områder som er viktige for deg. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slik gjør du: 

Finn ut hvilke forventninger, regler og troer du har knyttet til perfeksjon i dag. Bruk gjerne 

«boksen» som ligger under «bonuser» for å utforske perfeksjonismen din. 

Hvilke endringer vil du gjøre i forventninger, regler og troer, som støtter deg til å komme inn i 

den gode spiralen? Bruk spørsmålene over til å hjelpe deg. 

Hvis du kjenner på motstand i form av et klart NEI eller en mer diffus fornemmelse. Stopp opp 

og lytt. Spør deg selv: hva er den positive hensikten med motstanden? Hva er det egentlig 

motstanden prøver å si deg?  

NB: du skal ikke adoptere det jeg har skrevet eller sagt. Du skal finne DIN måte, som du tror 

på, som du kjenner på hele deg at du stiller deg bak. 

Juster forventningene, troene og reglene inntil hele deg er enig. Hvis du sliter med å komme i 

mål, spør om råd i facebookgruppa.  

Del gjerne i facebookgruppa hvilke forventinger, regler og troer du har funnet ut vil fungere for 

deg.  

 


