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Forord 
 

Med denne bog vil vi gerne hjælpe dig med at forstå dig selv og dine 

følelser bedre. Ikke mindst på de områder, hvor du igen og igen 

oplever, at dine mønstre står i vejen for det, du i virkeligheden gerne 

vil. 

For at kunne lære at ”gå andre veje”, er det en god idé først at forstå 

de gamle veje. Hvor de kommer fra, hvor de går hen, og hvordan 

sporene er blevet så dybe? Første del af bogen handler om denne 

forståelse eller analyse af dine mønstre. 

I anden del giver vi dig en metode eller en fremgangsmåde, 

hvormed du kan ændre dine mønstre, hvis du finder det nødvendigt 

og meningsfuldt. Til det formål bruger vi schema mode tilgangen. 

Den repræsenterer den seneste udvikling inden for schema 

terapien, som startede i New York med Jeffrey Young og hans 

kollegers bøger (2006, 2008), og som nu også breder sig hurtigt i 

den tysksprogede verden.  

Mange terapeuter er begejstrede for denne tilgang, fordi den på en 

overskuelig måde forener vigtige erkendelser og metoder fra helt 

forskellige terapeutiske retninger. Den lægger vægt på såvel tanker 

som følelser, og den aktuelle problematik har sin plads på ganske 

lige fod med problematikkens oprindelse i barndommen. 

Patienter sætter ofte stor pris på denne måde at arbejde på, fordi 

de oplever at arbejde med deres problemers ”egentlige kerne”, og 

det på en måde, som er nem at forstå og nem at handle ud fra. I 

arbejdet med schema modes møder patienten og terapeuten hin-

anden i øjenhøjde. Sammen prøver de at finde ud af, hvordan pati-

enten kan opnå en bedre forståelse af sine følelser og ændre sine 

handlemønstre, så de tager mere hensyn til vedkommendes egne 

behov. 

Vi håber, at det er lykkedes os at formidle schema mode modellen 

sådan, at den kan forstås af alle interesserede. Derudover er vores 



2 | Forord 

ønske at inspirere dig til at arbejde med dig selv og dine forandrin-

ger på en sådan måde, at dine negative følelser svækkes, dine positi-

ve følelser får mere plads i dit liv, og dine uhensigtsmæssige måder 

at håndtere svære følelser på reduceres.  

Bogen kan bruges både som en selvhjælpsbog og som supplerende 

læsning i forbindelse med et (schema) terapeutisk forløb. 

Psykologiske fagbegreber, som ikke er almindelig kendte, forklares 

i en ordliste bagerst i bogen. I teksten henvises til denne ordliste 

med en pil (. De øvelsesark, der findes i bogen, kan også findes 

på forlagets hjemmeside (forlagetsydgaarden.dk), hvorfra de kan 

downloades og udskrives. En nærmere vejledning findes bagerst i 

bogen. 

Denne bog er en blandt mange frugter af et fantastisk samarbejde 

mellem klinisk psykologiske arbejdsgrupper fra henholdsvis univer-

sitetet og RIAGG i Maastricht (Holland) og Freiburg Universitet i 

Breisgau. Vi glæder os meget over dette samarbejde, som allerede 

har kastet mange interessante indblik og fælles projekter af sig. 

Karin Ohms og dr. Svenja Wahl fra forlaget Beltz såvel som Almut 

Adler og Medizinische Schreibservice i Køln har ydet en utrolig på-

lidelig, engageret, interesseret og effektiv støtte. Claudia Styrsky 

har skabt de skønne illustrationer, som vi slet ikke kan få nok af. 

Vores hjerteligste tak til dem alle! Sidst, men ikke mindst vil vi takke 

vores partnere og familier for, at de (endnu en gang) var indstillede 

på at udvise den nødvendige tolerance, så dette weekend- og 

fritidsslugende projekt kunne gennemføres. 

 

Freiburg og Maastricht, foråret 2011 

Gitta Jacob, Hannie van Genderen, Laura Seebauer 
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Kapitel 1: Indledning 
 

Caseeksempel  

Kerstin B er 34 år gammel, er i et fast forhold, har en søn på fire 

og arbejder deltid som lægesekretær. Egentlig kunne hendes liv 

være godt, hvis det ikke var, fordi hun i forhold til andre igen og 

igen lader sig slå følelsesmæssigt fuldstændig af banen på grund 

af bagateller – som for eksempel når hendes kolleger, som 

arbejder fuld tid, fortæller en indforstået vittighed, som hun ikke 

forstår. Hun føler sig fuldstændig afvist og udelukket, som 

fandtes der intet sted, hvor hun nogen sinde kunne høre til. I 

sådan en situation trækker hun sig som regel tilbage i sit arbejde, 

men det kan også ske, at hun selv bliver grov eller afvisende, og 

så ender hun med at være vred både på de andre og på sig selv. 

Dette problem har fulgt hende hele livet. Måske hænger det 

sammen med, at hun som barn blev flyttet meget rundt og igen 

og igen oplevede, at klassekammerater tog afstand fra hende. 

Da hun var tolv, udviklede det sig i løbet af to år i en særlig svær 

klasse til egentlig mobning. 

 

Virker det bekendt? Hårdnakkede mønstre, som man bare ikke kan slippe 

af med, og visse følelser, der igen og igen blander sig i ens liv? I denne bog 

vil du lære den såkaldte schema terapi at kende – en retning inden for 

psykoterapien, som er under udvikling i disse år. Schema terapiens mål er 

at forstå, hvor sådanne mønstre kommer fra, at undersøge, hvordan de 

virker i din hverdag, og at ændre dem, så du kan få det bedre og blive 
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bedre til at tage dig af dig selv og dine behov, uden derved at miste 

interessen for andre. 

Schema terapi er en videreudvikling af adfærdsterapi og kombinerer ideer 

fra mange psykoterapeutiske metoder. Tekstboksen nedenfor giver et 

overblik over de grundideer fra andre terapeutiske retninger, som har 

haft indflydelse på schema terapien. 

 

Terapeutiske metoder, som har haft indflydelse på schema 

terapien. 

Kognitiv adfærdsterapi. Fokus på forandringer og på konkrete 

problemer. 

Dybdepsykologi. Den forståelse, at psykiske problemer i de al-

lerfleste tilfælde har noget med vilkårene i barndommen og ung-

dommen at gøre. 

Psykodrama og gestaltterapi. Teknikker til ændring af følelser. 

Humanistisk terapi / klient-centreret psykoterapi. Fokus på 

menneskelige behov og på, at psykisk sundhed kun kan opnås, 

når de relevante behov opfyldes i tilstrækkelig grad. 

 

I schema terapien spiller følelser en helt central rolle. De erfaringer, vi har 

gjort os med andre mennesker, da vi var børn, har stor indflydelse på 

vores følelsesliv som voksne. Hvis du som barn for eksempel har oplevet 

at blive afvist eller gjort skamfuld – måske blev du mobbet i skolen på 

grund af din store næse, eller din far gjorde altid nar ad dig, når du græd 

– vil du formodentlig også som voksen nemt komme til at føle dig afvist 

eller skamfuld, også i situationer, hvor det faktisk ikke er de andres 

hensigt. På baggrund af denne følelse kan der siden opstå yderligere 

problemer – måske ved, at du trækker dig tilbage, så du får svært ved at 
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pleje relationer, eller ved, at du reagerer aggressivt i situationer, hvor der 

ikke er rimelig grund til det. 

Derfor handler det i schema terapien om i første omgang at forstå, hvilke 

negative følelser et problem giver anledning til, og hvorfra de stammer. 

Derefter er det vigtigt at forstå, hvilke følgeproblemer, disse følelser har 

givet anledning til i dit nuværende liv. Og endelig handler det om, hvordan 

du kan ændre dine følelser og din adfærd på en måde, så du bliver mere 

tilfreds og bedre i stand til at opfylde dine behov. 

Forståelse 

En god måde, hvorpå man kan forstå problematiske følelser og de 

tilstande, de er forbundet med, er at tænke sig, at et menneske rummer 

forskellige såkaldte ”modes” (i ental: mode). I schema terapien arbejder 

vi med følgende modes: 

Barne modes: De fleste mennesker kender til følelser af svaghed, 

mindreværd, tristhed eller voldsom vrede, trods eller raseri, hvor man 

egentlig slet ikke føler sig voksen. Disse måder at reagere på kalder vi 

inden for schema terapien for barne modes. Man går ud fra, at disse barn-

lige reaktionsmønstre ikke har kunnet udvikles ordentligt, fordi visse 

behov ikke er blevet tilstrækkeligt opfyldt i løbet af barndommen. 

Forælder modes: Mange mennesker med stærke indre barne modes 

rummer også andre reaktionsmønstre, som gør, at de nedvurderer sig selv 

eller sætter sig selv under pres. Også disse sider har som oftest med den 

enkeltes forhistorie at gøre, hvor der har været forskellige ”forbilleder” 

(afvisende forældre, mobbende klassekammerater, søskende el.lign.). 

Disse indre dele kaldes inden for schema terapien for forælder modes. 

Ordet ”forælder” henviser altså ikke kun til en mor eller en far, men til alle 

mulige personer, man som barn har haft en afgørende relation til. 

Coping modes: Gang på gang ser man eksempler på, hvordan mennesker 

lægger forskellige mønstre for dagen i deres måde at forholde sig på, når 
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de kommer i kontakt med svære følelser – om det så er for at undgå at 

mærke disse følelser for stærkt eller for at skjule dem for andre. Blandt 

disse mønstre kan nævnes social tilbagetrækning eller brugen af 

rusmidler som alkohol og cannabis. Men det kan også handle om en trang 

til straks at ”overtrumfe” andre, når man i virkeligheden selv føler sig svag. 

Disse indre dele, som tjener til at håndtere negative følelser, kaldes 

coping modes. 

Sund voksen mode: Det siger sig selv, at mennesker ikke kun består af 

sådanne umodne eller utilpassede dele, men også har sunde og 

velfungerende dele. Den del, som lykkes med at tilrettelægge livet på en 

god måde, løse problemer og pleje relationer, kalder vi den sunde voksen 

mode. 

Trygge og glade barne mode: Mennesker har også brug for grin, glæde og 

ubekymret lethed. Disse positive, glade følelser kaldes inden for schema 

terapien for den trygge og glade barne mode.  

I bogens første del beskrives alle disse indre dele. Det handler her om at 

forstå dem. Hvordan og hvorfor de er blevet udviklet, hvordan de føles 

eller opleves, hvornår de optræder, og hvilke handlinger de er forbundet 

med. Ved hjælp af nogle få spørgsmål kan du undersøge, i hvilket omfang 

du rummer de forskellige modes. Derudover beskrives en række 

eksempler på, hvordan du kan genkende de forskellige modes hos dig selv 

og andre. 

Forandring 

I bogens anden del handler det om, hvilke strategier og øvelser du kan 

bruge for at ændre disse modes. Målet for disse forandringer er altid, at 

du i svære situationer kan forholde dig sådan, som du faktisk har mest lyst 

til, og at du lærer at blive mere bevidst om dine behov og opfylde dem 

bedre. Med det for øje vil vi foreslå dig øvelser og forandringer på en 

række forskellige niveauer.  
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Kognitiv/tankemæssig: På det niveau, som handler om vores tanker (også 

kaldet kognitioner), er det først og fremmest vigtigt at finde ud af så 

meget som muligt om de enkelte modes og opstille realistiske 

forandringsplaner. Her kan diverse skemaer og øvelsesark, som du også 

kan finde online, anvendes som hjælpemidler.  

Emotionel/følelsesmæssig: Du vil løbende støde på forslag til, hvordan du 

konkret kan arbejde dig hen imod at ændre svære følelser. Derudover vil 

der ofte blive lagt op at til lave såkaldte visualiseringsøvelser. I sådanne 

øvelser forestiller man sig i fantasien at være i en bestemt situation og at 

handle på en bestemt måde i den. På den måde udløses som oftest 

stærkere følelser, end hvis man bare tænker over situationen. 

Adfærd/handling: Forandringen af handlemønstre kommer som regel 

efter det kognitive og emotionelle arbejde. Du vil løbende finde forslag til 

og eksempler på, hvordan indlærte handlemønstre kan ændres. 

 

Alle mennesker er selvfølgelig forskellige, og vi har forskellige modes. På 

samme måde vil forskellige læsere også bruge denne bog forskelligt. 

Måske er du først og fremmest interesseret i at lære denne nye 

terapiform at kende eller blot reflektere over dens perspektiver i forhold 

til dig selv og andre. Måske er du belastet af et svært følelsesmæssigt 

problem eller ønsker at ændre visse handlemønstre, som har gået dig på 

længe. Hvis der er tale om alvorlige psykiske forstyrrelser, kan bogen på 

ingen måde erstatte et egentligt terapeutisk forløb. 

Vi håber, at du i denne bog vil finde inspiration til at forstå dig selv og 

opdage dine egne indre dele. God fornøjelse med ”rejsen ind i dig selv”. 

 



”Denne bog rummer en fantastisk vellykket forklaring af schema terapiens 
inderste væsen. Den er perfekt til enhver, som er interesseret i at forstå, hvad 
det er, der ligger til grund for de mønstre, der styrer vores følelser, tanker og 
adfærd, og hvorledes disse mønstre kan forandres. Den er allerede en best-
seller i Holland og Tyskland og blev i 2015 udgivet på engelsk. Den er en stor 
hjælp for sine læsere, så det er fantastisk, at den nu også er tilgængelig på 
dansk.” 

Arnoud Arntz, professor i klinisk psykologi, 
Amsterdam Universitet, Holland

”Det er med stor glæde, at der med denne bog bliver mere og mere fokus på 
schema terapi, som videnskabeligt dokumenteret er en af de bedste metoder 
i dag til at forstå og ændre sig selv og samspillet med andre. Med denne bog 
er der sat fokus på, hvordan man ved selvhjælp kan træne mere hensigts-
mæssige løsninger, som kan omsættes i sunde strategier, når man får indsigt 
i sine triggere og modes."

Sebastian Swane, Ledende overlæge 
i psykiatri og schema terapeut 

Psykoterapeutisk Afsnit, 
Psykiatrisk Center Frederiksberg

Gitta Jacob er klinisk psykolog og schema terapeut på GAIA, en virksomhed 
i Hamborg, Tyskland, som udvikler og forsker i schematerapi. Hun har været 
med til at grundlægge og er medlem af bestyrelsen i International Society for 
Schema Therapy (ISST). Dr. Jacob er tillige medforfatter til Schema Therapy 
in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach (2012).

Hannie van Genderen er klinisk psykolog, tilsynsførende ved Dutch Asso-
ciation for Behavioral and Cognitive Therapy og formand for Dutch Schema 
Therapy Association. Hun er også psykoterapeut ved Maastricht Community 
Mental Health Center og medforfatter til Schema Therapy for Borderline Per-
sonality Disorder (2009).

Laura Seebauer er psykolog, psykoterapeut og schema terapeut ved afde-
ling for klinisk psykologi og psykoterapi, University Medical Center, Freiburg 
Universitet, Tyskland. 


