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Vanlige og lite løsningsorienterte 

reaksjonsmønstre 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Trekke seg tilbake stille og rolig og piske seg selv  

 Trekker seg tilbake stille og rolig. Begynne å baksnakke personen 

 Furting, jeg sier ingen ting, men jeg viser hvordan du har såret meg og jeg 

forventer unnskyldning 

 Begynne å gråte – så hvordan du har såret meg og tråkket på meg 

 Glatte over og spøke bort for å gjenopprette fred og harmoni 

 Ironi og sarkasme  

 Sukre pillen  

 Hinting 

 Si seg helt enig, det jeg har gjort er håpløst  

 Jeg er ikke så dyktig som deg, det er klart, alle dere andre er så mye 

flinkere og bedre, jeg er bare lita. Det ender med at andre må så: jo da 

du er så flink atte. 

 Gjenta meninga si og gjør det med høyere og høyere stemme og mer og 

mer kraftig kroppsspråk 

 Angripe innholdet – det arbeidet er et makkverk? Utblåsning 

 Angripe: himle med øynene 

 Angripe personen – er du helt teit eller bare pling i bollen? Utblåsning 

 Besserwisser – har du virkelig ikke forstått dette, lille venn 

Slik gjør du: 

Identifiser dine 

mønstre 

Reflekter over din 

positive hensikt 

med å gjøre det du 

gjør 

Identifiser mønstre 

til viktige 

mennesker i livet 

ditt både på privat 

og på jobb 

Hva tror du deres 

positive hensikt er? 

3 ulike lurehistorier: offerhistorier, skurkehistorier og 
hjelpeløshetshistorier.  

Dette henger sammen med 3 vanlige 
reaksjonsmønstre på stress: flight, fight og freeze.  

Her er ei liste over varianter av disse mønstrene 
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Øv på å legge merke til 

Møter du noen med disse mønstrene kan du gå ut fra hypotesen om at 

personen er stresset og utrygg på et eller annet vis. 

 Hvilket mønster har personen? 

 Hvilken lurehistorie ligger bak? 

 Hva er det positive hensikten? 

 

Mer om 

Hvordan vi skaper lurehistorier i vårt eget hode i modulen «grensesetting» 

Mer om hvorfor reaksjonsmåtene ikke er gode i modulen «grensesetting» 


