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4: Det værdifulde på trods

Livsværdier og adfærdsmålsætning
Ved autoriseret psykolog Karen Margrethe Kirketerp

Gruppeforløb 2020

Program for i dag

 ”Kom til stede”-øvelse
 Siden sidst: Hjemmeopgave med defusion og 

tankemestring

Dagens tema: Livsværdier og målsætning
 Værdier og deres betydning
 Øvelse: Positiv værdioplevelse
 Værdier udfordres
 Øvelse: Værdikompas - Mine værdier
 Hjemmeopgave: Værdidelmål

Tak for i dag 
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Siden sidst

• 2 & 2: Tanker/overvejelser: 

Hvad er du optaget af på baggrund af sidste gang?

Hvad lagde du mærke til, som du kiggede på 
hjemmeopgaver med tankemestring og defusion?

Har du sat nogle intentioner for, hvordan du ønsker at 
møde og mestre dine tanker? Er der noget, du har 
prøvet?

Oplevelse af 
udfordring, 

tanker & 
følelser

Hen mod mine værdier,
Behov og livskvalitet

Væk fra mine værdier, 
Behov og livskvalitet Handling
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Vi fylder grundstenene i først

Formulering af dine værdier

giver svar på spørgsmål som:

 Hvad vil jeg, at mit liv skal handle om?

 Hvilken person ønsker jeg at være?

 Hvilke typer relationer ønsker jeg at opbygge?

 Hvad betyder virkelig noget for mig?

 Hvilken adfærd/aktivitet gør, at jeg føler mig

vitaliseret/fuld af liv og energi/tilfreds/glad?

 Hvad ønsker jeg at gøre med mit liv for at gøre

det mere indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt?
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Sorg, værdi og nye veje

Når sygdom ændrer vores 
funktionsniveau og livsindhold, kan 
vi opleve sorg over at miste kontakt 
til vores gamle livsstil og 
livsmuligheder – til os selv og hvad, 
der er værdifuldt for os. Det kan 
give følelse af tab også ift. identitet 
og socialliv.
 Ved store livsændringer bliver vi 
nødt til at undersøge nye måder at 
efterleve og udtrykke vores værdier 
på; at genopbygge og genfinde 
værdiveje.

Kintsugi: Genopbygning er kunsten

De er ikke regler, men kvaliteter (så som udvikling, kreativitet, 
mod, nysgerrighed og kærlighed). Bag reglen om ikke at slå ihjel 
ligger f.eks. værdier om omsorg og respekt. 
Vi kan have flere værdier, og nogle ændres igennem livet, men de 
vil aldrig kunne afsluttes, og er kontinuerligt vigtige.
Værdier kommer til udtryk i mål og handlinger, der
kan opnås og afsluttes. Fx at spille fodbold er 

meningsfuldt pga. fx socialsind, sundhed og aktivitet.
 Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om delmål og
aktiviteter, der retter sig mod værdierne.

Værdier – retning i livet
Værdier er rettesnore i vores liv: De har fokus 
på, hvad der er vigtigt for os, hvad vi ønsker 
efterstræbe, og hvorledes vi til enhver tid 
ønsker at handle og at leve vores liv. De er med 
til at skabe en meningsfuld tilværelse og 
tilfredshed med livet.
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Værdighed

At have værdier hjælper til, at du 
i det daglige handler ud fra det,

som er meningsfuldt for dig, 
og som giver dig en følelse af 

vitalitet – af at være i live

Vi er forskellige - heldigvis
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Værdier og mål – et eksempel

Værdier er retning, der udspiller sig i daglige handlinger

Værdi: Det er vigtigt for mig at være omsorgsfuld

Mål: Jeg købte ind for min nabo under nedlukning

 Der er mange måder at udleve en værdi på. Værdien 
stopper aldrig, selvom handlingen stopper eller målet 
opnås. Nye mål opstår konstant, og vi når aldrig helt til 
retningen. Du kan i nuet enten være eller ikke være i 
overensstemmelse med dine værdier.

 Som sagt: Vi knytter ofte værdier til bestemte aktiviteter. 
Ved store livsændringer, bliver vi nødt til at undersøge nye 
måder at udleve vores værdier på.

FYRTÅRNET
”Værdier er som et fyrtårn, der lyser og viser vej 
på livets hav, ikke mindst når det blæser op, og 
stormen raser. Fyrtårnets lys viser dig vejen til 
det, som betyder noget for dig uanset bølgerne 
og livets gang. Retter vi ikke vores 
opmærksomhed mod fyrtårnets lys, driver vi 
rundt på må og få, og hvor stormens bølger nu 
måtte føre os hen, mens vi venter på, at stormen 
lægger sig” (Rasmussen & Nielsen, 2010)

Hvad fortæller citatet dig? Hvordan mærker vi det i vores eget liv? Hvad 

lægger vi mærke til, hvis vi kan og ikke kan se fyrtårnet?
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Øvelse: Positiv værdi-oplevelse
• Prøv at komme i tanke om en eller to situationer/aktiviteter, hvor du –

måske et øjeblik - oplevede, at livet gav mening og var værdifuldt.

• Undersøg nu for dig selv:

 Er du dybt forbundet med nogen, noget eller en aktivitet, selv måske 
kun et øjeblik, som du oplever det?

 Hvad gjorde du, bidragede du med, og hvad drog du omsorg for, som 
gav dig følelsen af vitalitet, energi, meningsfylde/tilfredshed?

 Hvad var det i aktiviteten, der gav dig denne positive følelse?

 Er du i kontakt med noget, der er vigtigt for dig? Hvilken værdi lå bag 
din handling? Hvad var det i handlingen/aktiviteten, som var 
afgørende væsentlig for dig?

• Gå sammen 2&2 og fortæl hinanden om situationerne. Fokus på at lytte 
samt at stille uddybende og hjælpende spørgsmål (”Jeg bliver nysgerrig på…”)

• PLENUM: Hvad fortalte din historie dig om dine værdier?

Værdier udfordres i livet
Det kan være svært at styre mod sine værdier, fordi vi kan..

• …glemme og komme ud af kontakt med egne værdier.

• … føle ubehag, da vi kan blive mindet om, hvad sygdommen har kostet af 
værdi og livsindhold. Som om at sorgen kommer på genbesøg, igen og igen.

• … have besvær med at tage tilvalg, at være vedholdende, at undgå at lytte 
til gamle tankemønstre og at ændre vores adfærd, som værdierne kalder.

• … have svært ved at mærke og at give udtryk for, hvad vi virkelig ønsker.

• … komme til at tilsidesætte dem for andres værdier, krav og forventninger.

 At forfølge vores værdier kan være smertefuldt, da det kræver, at vi er 
villige til at mærke og møde svære følelser. Dette kræver også omsorg.

 I det svære kan vi også mærke værdierne, som det fyrtårn, de kan være; de 
giver motivation og livsrigdom på trods. Krise og udfordring kan også lære en 
at anskue, hvad man ønsker skal fylde i ens liv. Det viser, at vi kan handle.
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Værdi udfordres: Ond cirkel

”Jeg har ikke ret til at hvile mig i 
haven, nyde solen eller bade – hvad 
vil folk ikke tænke, når de ved, jeg 

ikke arbejder”

Hun undgår at bade, tage 
sol og at vise sin krop. 
Ligeså isolerer hun sig, og 
undgår at tage kontakt til 
andre.

Her og nu: Skam og frygt ved 
at det skulle ske - tilfredshed 
over at ”gjort det rigtige”. 

Senere: Frustreret, ked af det, 
isolation, ensomhed, og får 
ikke den selvomsorg og 
kontakt, hun har brug for.

Anspændt, træt, tung
Senere: ingen 
sygdomsbedring eller 
velvære

”Ingen har da lyst til at se mig; hvem 
gider være kæreste med en som mig, 
og hvad hvis jeg skaller foran andre? 
Hvad hvis jeg sætter mig i en stol, og 

folk bagefter kan se hudflager?”

Og på længere sigt…..

Værdi udleves: Hensigtsmæssig cirkel

Muligvis træt, men 
afslappet og en følelse af 
velvære og varme.

Tager afsted, tager 
kontakt til god ven, tør 
opsøge nyt, og lader 
sig selv nyde solen og 
vandet

”Dem der har betydning for mig, ved 
godt, at jeg har begrænsninger”
”Det er godt for min krop og mit 

humør at komme afsted og passe på 
mig selv”

”Jeg har værdi”

Først: De gamle impulser vil 
komme, og hun anerkender 

men lytter ikke til dem.

Nu og senere: 
Glæde/tilfredshed ved at 
have lyttet til egne behov.
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Plenum: Når noget står i vejen for vores værdier

• Hvordan har du lagt mærke til i eget liv, at du kommer til at 
svigte dine værdier? 

• Hvad står mellem dig og dine værdier ift. udfordringer?

• Hvad oplevede du? Følelser? Tanker? Kropslige 
fornemmelser? 

• Hvad undlod du at gøre i situationen, der kunne have givet dig 
følelsen af vitalitet, energi, meningsfylde og tilfredshed? 
Hvilken værdi kom du til at svigte? Hvad har det kostet dig?

I må gerne tage arket med hjem og tænke videre.

Oplevelse
af udfordring

Hen mod mine værdier,
Behov og livskvalitet

Væk fra mine værdier, 
Behov og livskvalitet Handling

Ikke muligt at vælge 
problemet, fx sygdom 

og nye livsvilkår, fra

Ja til 
angsten

Manglende accept 
af det, der er

Ja til 
angsten

Accept af det,
der er

Og goddag til et liv 

med mening,
på trods af sygdom

Muligt at vælge handling: 
Væk fra eller henimod

Muligt at vælge handling: 
Væk fra eller henimod
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Kan vi…

 …tillade os selv at tage små skridt på 
vej mod det liv, vi ønsker på langt sigt, 
og være med modstand og modgangen 
på vejen, vi går på?

 …tage vores håbløshed, afmagt og 
gamle tankemønstre med i rygsækken, 
når vi – skridt for skridt – nærmer os 
vores mål og værdier?

Spørgsmålet er ikke kun, hvad du ønsker, 
men også hvad du er villig til at være med 
for at opnå det, du ønsker

Øvelse: Værdikompas - mine værdier

Arbejde
Hvad skal dit arbejde stå for, og 

hvorfor er det vigtigt? Hvad skal dit 
arbejde give dig? Hvad ønsker du 

bidrage med?

Familie
Hvordan vil du gerne, at forholdet til 

din familie skal være? 
Hvad er vigtigt for dig at give og at 

modtage? Hvordan vil du gerne 
være som søster/bror/datter?

Parforhold
Hvilken slags partner vil du gerne være? 
Hvad vil du gerne, at dit parforhold skal 

være præget af?  Hvad er vigtigt for dig at 
give og at modtage?

Venner & sociale

relationer
Hvilken slags ven vil du gerne være? Hvad 

er vigtigt for dig at give og modtage? 
Hvorfor er relationer vigtige for dig?

Omsorgsprægede 

relationer
Hvordan vil du gerne være forælder? Hvad 

skal dit forældreskab give dig?

Fritid
Hvordan nærer hobbyer og interesser dig? 

Hvad vil du gerne fordybe dig i, og 
hvordan skal den del af dit liv se ud?

Medborgerskab
Hvordan ville du gerne engagere dig i dit 

samfund?  Hvordan ønsker du aktivt at gøre 
for verden og samfundet omkring dig?

Personlig udvikling
Hvordan vil du gerne udvikle dig selv? 
Hvor vil du gerne hen med dig selv?

Spiritualitet
Tror du på og bliver du inspireret af 

noget større end dit eget  liv?  
Hvad kan du stå undrende og 

nysgerrig overfor?
Sundhed

Hvordan og hvorfor tager 
du vare på din krop og dit 

helbred? 
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Øvelse: Værdikompasset

Sid for dig selv og arbejd med dit værdikompas:

 Prøv først at afklare de domæner, der er vigtigst for dig: Måske du 
med det samme kan mærke, hvilke områder der er væsentlige? 
Sæt evt. kryds (du vælger selv hvilket ark af de to).

 Vælg 2-3 områder, fx familie, venner og arbejde, som du mærker, 
er vigtigere end andre. Evt. sæt post it over de områder, der er 
mindre vigtige, så du bedre kan fokusere på de relevante felter.

 Overvej og udfyld ift. hvad dette domæne betyder for dig. Gerne 
leg med spørgsmålene på oversigten.

HUSK: Du må gerne tage dig god tid, spørge mig eller naboen, og du 
må også redigere i dit kompas løbende, hvis du bliver klogere eller 
inspireret undervejs. HUSK også, at vi ikke behøver at have værdier 
indenfor alle domæner.

Hjemmeopgave: Delmål

 Arbejd videre med afklaring og beskrivelse af jeres værdier

 Udvælg en af de værdier, som du gerne vil arbejde med, og sæt dig dit første 
delmål, det næste lillebitte og mindst modige skridt, for at udleve værdien.

 Overvej næste lillebitte mål ud fra SMART: Specifikt, Meningsfuldt, 
Appetitligt, Realistisk og Tidsbestemt.

Eksempler: 

Værdi: Forbundenhed/samvær med min familie

Delmål: Gå en tur i skoven med min familie, så langt jeg kan gå

Værdi: At være kreativ

Delmål: At gå hjem og male, blot 30 minutter, som jeg før har været glad for
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Dagens afslutningscitat

”Formål giver vores liv retning, og nærvær sætter os i 
stand til at få mest muligt ud af rejsen” 

” Ligegyldig hvilken vej, du går, vil du få problemer og 
lidelse. Så dit valg handler ikke om, hvorvidt du vil 
have smerte og angst eller ej. Dit valg handler om, 

hvorvidt du vil leve et meningsfuldt liv eller ej.”

– Steven C. Hayes (2005)

Tak for i dag


