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3) Bruk av sansene dine til grunning

Vi har et utall av sanser, både ytre og indre. Våre sanser spiller er stor rolle med tanke 

på hvordan vi oppfatter en situasjon, tenker, føler og hva vi gjør. Her vil jeg i hovedsak ha 

fokus på de ytre sansene: syn, hørsel, lukt, smak, og berøring – og i liten grad fokus på 

balanse-sansen og de indre sansene, som for eksempel følelsen av smerte, sult, bevegelse, 

temperatur, mm.

Å bruke sansene til å koble seg på øyeblikket her og nå er god hjelp for mange. Du kan bruke 

hvilken som helst av sansene dine. Igjen minner vi om at alle eksempler som presenteres her 

er forslag. Du velger selv hvilke du synes kan passe for deg.

Et forslag er å ta utgangspunkt i det du sanser i omgivelsene og beskrive det. For eksempel: 

Hvordan ser de ut? Hvilke lyder hører du? Hva legger du merke til av lukt? Hvordan kjennes 

det å ta på en ting eller et materiale i dine omgivelser? Om du har noe å drikke eller smake 

på: hvordan er smaken?

• Til en start kan du velge en av sansene, for eksempel synet: Se rundt deg i rommet eller 

på plassen der du er. Legg merke til tre ting. Beskriv de tre tingene du ser, en om gangen, 

beskriv i deltalj hva du legger merke til. Hva ser du? Farge, form, størrelse? Du kan 

fokusere på en detalj, zoome inn til den – legg merke til detaljene.

• Berøring: Hvis du sitter på en stol, legg merke til materialet, hvordan kjennes det å ta på 

det? Er det hardt – mykt? Legg merke til materialet, beskriv i detalj hvordan det kjennes å 

ta på det.

• Du kan velge å ta utgangspunkt i hørselen: beskriv i detaljer hva du hører i øyeblikket nå 

der du er. Hvilke forskjellige lyder hører du? Hvordan vil du beskrive dem? Høy – lav – 

kraftig – svak.

Du kan også kombinere forskjellige sanser: for eksempel synet med berøring - for eksempel 

tekstilet eller materialet til stolen du sitter på, eller en ting i dine omgivelser. Hva ser du? Og 

hvordan føles det?

Videre har mange hjelp av å ha ting, objekter som de har oppdaget at hjelper å ta på, kjenne, 

osv. Bruk tid på å få tak i ting som fungerer for deg som hjelp til å føle deg mer til stede her 

og nå – objekter som du kan ta på, berøre, som fungerer for deg. Eksempler som mange har
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hatt nytte av er: en stress-ball, en stein, en kongle, blant mange andre, ting med lyd i. Det er 

en god ide å tenke på å ha dem innenfor rekkevidde så du har tilgang til dem når du trenger 

det. Mange bruker å ha en ting/objekter tilgjengelige både når de er hjemme og ute, i 

lommen, i vesken.

Andre forslag er å se på et bilde eller maleri, med detaljer som fanger din oppmerksomhet, 

legg merke til hva du ser. Eller en bok med bilder, eller et eller flere fotos som hjelper til å 

kjenne seg mer i kontakt med øyeblikket nå. Du kan også ha tilgang til ting hvor du må bruke 

smaks- eller luktesansen, som for eksempel, kaffe, pastiller, krydder. En del har nytte av å ha 

pastiller med i lommen.

Ta deg tid til å innrette deg så du har ting som hjelper deg til å grunne deg, slik at de er innen 

for rekkevidde og lett-tilgjengelige når begynner å få det vanskelig og trenger å bremse 

aktivering.

Ta også tid til å legge merke til om du har ting rundt deg som stresser og trigger deg? Når du 

har funnet frem til dem kan du velge å ta dem bort. Det vil minske belastningen på deg.

Du kan utvide grunnings-teknikkene:

• Tegne et objekt.

• Gå en tur, legg merke til for eksempel 5 ting du ser, 5 ting du hører, berører, lukt, smak? 

Evt skriv ned.

• Drikk et glass med kaldt vann (eller annet), mens du fokuserer på hva du kjenner: 

hvordan det er å ta på glasset, grepet, du kan ta i bruk indre sanser: legg merke til 

temperatur, hvordan er det å drikke av vannet? Hvordan kjennes det?

Bruk litt tid på å legge merke til om strategien fungerte? På en skala fra 0-10, hvor mye 

kjenner du deg til stede her og nå – før du begynte øvelsen, og etter?

Et råd er å begynne tidlig med å gjøre noe for å grunne seg her og nå.

Ved å gjøre disse øvelsene noen ganger daglig – i korte øyeblikk – da vil du komme videre og 

lære! Ta tid til å gi anerkjennelse til deg selv hver gang du kommer et lite skritt fremover med 

tanke på å være til stede her og nå. Du vil få det til!

Lykke til!


