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“A new type of thinking is essential 
if mankind is to survive and move 

toward higher levels.

 Albert Einstein



Denne bog er dedikeret til mine enestående børn.
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Forord

FORORD

Vi psykologer og terapeuter er her for at hjælpe de mennesker, 
der har behov for vores hjælp. Vi har valgt vores menneskeori-
enterede profession for at kunne gøre en forskel, for at kunne 
være med til at reducere unødvendig psykisk smerte, når den 
smerte kan reduceres. Lige så vigtigt er det at huske, at den 
bedste form for hjælp er den, der sætter personen i stand til 
at kunne hjælpe sig selv på sigt. Hvis vi mener, at vi er i besid-
delse af en viden, der potentielt kan hjælpe nogen, så er det min 
holdning, at den viden skal deles og spredes. Det stiller også 
høje krav til os selv: Vi skal kontinuerligt dygtiggøre os, evaluere 
vores indsats og viden og sørge for, at den proces aldrig stop-
per. For det at blive dygtig eller bedre til noget er en proces, 
der varer livet igennem. Vi bliver aldrig perfekte eller fejlfri, men 
idealet om hele tiden at blive bedre kan sætte retningen for os. 
Vi ved, hvad vi vil, og hvor vi skal hen, selvom vi aldrig opnår 
perfektionen.

At gå i terapi – hvad enten det er i individuel terapi eller i et 
gruppeforløb – behøver ikke at være tungt. Den metakognitive 
metode hjælper os en del af vejen, fordi der her ikke bliver lagt 
op til, at vi skal grave i ulykkelige fortider eller fokusere unø-
digt på triste begivenheder eller tunge tanker. Men vi må som 
terapeuter også godt trække vores egen personlighed med ind 
i terapien. Der er ingen, der siger, at det skal være tungt eller 
hårdt at gå i et terapeutisk forløb. Min holdning er, at et for-
løb ikke skal dræne klienten for energi eller være noget, der er 
svært at sætte sig op til. Motivationen for at møde op til terapien 
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er afgørende. Og den kan være svær at finde frem, hvis ikke der 
trods alt er en vis lethed over forløbet.

Gruppeforløb er oplagte at anvende inden for den metakog-
nitive terapi, fordi metoden på mange områder lægger op til, at 
klienten befinder sig i et læringsrum, hvor man lærer at kunne 
overføre metoden til sit eget liv. Det bliver derfor en træning i 
at udskifte uhensigtsmæssige strategier med hensigtsmæssige, 
hvilket hele tiden skal sammenholdes med et terapeutisk arbej-
de udført på et metakognitivt niveau. Og den form for træning 
kan lige så vel finde sted i et gruppeforløb som i et individuelt 
forløb.

Bogen henvender sig til fagpersoner med et omfattende 
kendskab til metakognitiv terapi og er tænkt som en hjælp eller 
inspiration til dig, der ønsker at lave metakognitive gruppefor-
løb. Eksemplerne i bogen fra klientforløb er alle anonymiserede 
og repræsenterer nogle af de typiske problemer, som klienterne 
kan opleve at have. Forløbet i bogen skal forstås som anbefa-
linger og mulige måder, hvorpå man kan bygge et sådant for-
løb op. Et forløb kan tilrettelægges på mange forskellige måder, 
og det er terapeutens opgave at skabe det bedst mulige forløb. 
Brug derfor bogen som en guide, og sæt gerne dit eget præg 
på forløbet, for det vil altid være afhængigt af dine deltagere og 
netop deres karakteristika og behov.

God fornøjelse! 

Linda Burlan Sørensen
Autoriseret klinisk psykolog, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi 

og supervision med speciale inden for metakognitiv terapi 
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Hvordan fungerer metakognitiv terapi i gruppeforløb? 

HVORDAN FUNGERER 
METAKOGNITIV TERAPI 
I GRUPPEFORLØB? 
 
På et tidspunkt fik jeg en henvendelse fra en klient. Hun ønske-
de at bestille en tid hos mig igen. Et par år før havde hun haft 
et fint terapiforløb hos en metakognitiv psykolog, hvor hun var 
blevet hjulpet af med sin depression. De følgende år havde hun 
haft det godt, og hun var begyndt på en uddannelse og var glad 
for det. De depressive tanker fyldte ikke særlig meget i hendes 
liv længere. Når hun indimellem kunne mærke, at hun begyndte 
at gruble og bekymre sig for meget, og at de triste tanker var 
ved at vende tilbage, tog hun fat i de øvelser, hun havde lært i 
terapien. Gennem øvelserne fik hun kontrolleret sin overtænk-
ning og lod ikke hele dagen gå med at gruble og bekymre sig, 
som hun havde gjort det før. Men nu var situationen en anden. 
På uddannelsen, som hun ellers var glad for, stod hun over for 
nogle afgørende eksamener, og det var vigtigt for hende at klare 
sig godt. Lige så langsomt var der begyndt at dukke nye tanker 
op. Tanker om, at hun ikke kunne klare at gå op til eksamen, at 
hun ville gå i panik og ikke kunne huske noget af alt det, hun 
havde læst, og at hun ville dumpe. Hun havde det, som om kata-
strofen lå og ventede på hende, og hun var efterhånden sikker 
på, at hun aldrig nogensinde ville kunne komme igennem sine 
eksamener og få færdiggjort sin uddannelse.
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Da hun mødte op til terapi, var hendes fornemmelse, at det 
forløb, hun tidligere havde været igennem, ikke havde noget 
med den nuværende situation at gøre. Dengang var hun jo i 
terapi på grund af sine triste og depressive tanker; nu følte hun 
mere panik og angst. På sin vis havde hun ret. For det er rigtigt, 
at det var en ny situation for hende, og at angsten var begyndt at 
fylde. Det havde hun ikke oplevet før. Men måden, hun håndte-
rede sine triste tanker på tidligere, var ikke forskellig fra måden, 
hun skulle håndtere sin angst på, set i et metakognitivt perspek-
tiv. Det var i princippet den samme model, hun skulle bruge. 

En transdiagnostisk metode

Den metakognitive metode er transdiagnostisk. Terapeuten 
anvender ét overordnet tankesæt i behandlingen, uanset lidel-
sen. I den metakognitive terapi handler det om at anfægte de 
bagvedliggende mekanismer, de såkaldte metakognitioner, hvad 
enten de udmønter sig i for eksempel angst, depression eller 
stress. Forståelsen er den, at et overdrevent fokus på nogle spe-
cifikke tankeprocesser som eksempelvis bekymringer og gruble-
rier vedligeholder den psykiske mistrivsel. Altså det, vi også i teo-
rien kalder for CAS, kognitivt opmærksomhedssyndrom.1 Selve 
indholdet af hver klients CAS kan være forskelligt fra hinanden, 
og hvordan de hver især behandler deres tanker, kan også vari-
ere. Dog er en eller anden form for overtænkning en fællesnæv-
ner. Overtænkning forstås ved en cirkulær tankegang, hvor de 
samme tanker kommer igen og igen. Ingen nye informationer 
dukker op, og der opstår derfor ingen anledning til at forholde 
sig konkret til sit problem. Det vil sige, at man ingen troværdig 

1 Papageorgiou; Wells (red.), 2004, s. 260; Wells, 2009, s. 11-15.
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løsning finder. Overtænkningen resulterer altså i en oplevelse 
af vedvarende psykisk mistrivsel. En OCD-klient vil måske være 
overfokuseret på tanker om bakterier og smitte eller død og øde-
læggelse, mens en klient med depression vil kredse om tanker, 
såsom at alt går galt, og at intet i tilværelsen vil blive bedre. I 
den metakognitive terapi er det som bekendt ikke indholdet af 
tankerne, der er vigtigt, men hvad man stiller op med tankerne. 
Derfor bruger vi den samme overordnede model, fordi vi først 
og fremmest anfægter metakognitionerne, der vedligeholder 
CAS, uanset hvad CAS indeholder hos den enkelte.

Adrian Wells, ophavsmanden til den metakognitive terapi, skri-
ver sådan: 

One implication of the metacognitive approach is the possible 
development of a single standard treatment that is effective across 
disorders. This would have the advantage of simplifying treatment: 
only one model would be used as a basis for formulation and treat-
ment could be applied more prescriptively.2 

For min klient med eksamensangst betød det, at hun ”blot” behø-
vede at genopfriske, hvad hun tidligere have lært i terapien, for 
at kunne generalisere det til den aktuelle situation. Det var det 
samme tankesæt og de samme teknikker, hun skulle bruge i for-
hold til den aktuelle oplevelse af angst, som da hun tidligere var 
overvældet af tristhed – fordi det som udgangspunkt handlede 
om at anfægte styringsmekanismerne bag CAS.

Netop fordi metoden er transdiagnostisk, er den også veleg-
net til gruppeterapi. Et hold kan bestå af klienter, hvis problemer 
ikke umiddelbart er de samme, fordi nogle har social angst, andre 

2  Wells, 2009, s. 250.
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generaliseret angst, præstationsangst, stress, depression eller 
OCD. Men for dem alle gælder det, at vi skal reducere CAS. Og vi 
skal gøre det ud fra den bærende tanke, at det er overtænkningen, 
der som udgangspunkt skaber oplevelsen af psykisk mistrivsel.

Terapi på metaniveau

Den metakognitive metode er altså velegnet både til 1:1-forløb, 
det vil sige individuel terapi, og til gruppeforløb, blandt andet 
fordi metoden kan bruges på tværs af diagnoser, så længe CAS 
forefindes. Metoden er også på andre områder afgørende for, 
hvordan et gruppeforløb kommer til at foregå, og afgørende 
for, hvem der vil have gavn af det. Fordi metoden beskæftiger 
sig med håndtering af tankeprocesser og ikke tankeindhold, vil 
deltagerne ikke blive bedt om at udlevere private og følsomme 
oplysninger om sig selv i en gruppesammenhæng. Det handler 
ikke om deltagernes fortid, om deres betændte forhold til foræl-
drene eller om indbyrdes konflikter på arbejdspladsen. Terapien 
foregår på metaniveau og ikke objektniveau. Det gør den, lige-
gyldigt om det er 1:1-terapi, eller om det er gruppeterapi. Og det 
kan være afgørende for nogle deltagere, som ellers ville kunne 
føle, at de blev nødt til at overskride deres personlige grænser 
for, hvor meget de har lyst til at dele med en gruppe fremmede 
mennesker. De får med denne tilgang en sikkerhed for, at de 
ikke kommer til at dele mere, end de har lyst til, såvel som at 
de heller ikke kommer til at høre om andre menneskers private 
historier. Det ligger ikke i metoden. Det betyder også, at der rent 
tidsmæssigt ikke bliver brugt en masse tid på historiedeling, og 
et forløb behøver derfor heller ikke at vare længere end eksem-
pelvis 6-12 sessioner, fordi det antal sessioner kan være nok til 
at lære deltagerne om de nødvendige redskaber for at kunne 
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reducere tiden, de bruger i CAS. Den afgørende faktor her er, at 
udvælgelsen af personer, der potentielt vil profitere af et meta-
kognitivt gruppeforløb, skal bygge på en grundig forsamtale.

Omvendt kan den manglende anerkendelses- og samtalekul-
tur have den modsatte effekt på andre klienter. For der kan være 
klienter, der netop gerne vil dele oplevelser, tanker og følelser 
med andre, og som trives i grupper, der i højere grad handler 
om identitetsfaktorer og følelsen af at være i samme båd. Det 
kan for eksempel være i sorggrupper eller grupper, hvor formå-
let ud over at få behandling også er at dele sin historie, at være 
sammen med andre og ikke føle sig alene. Det skal vi som tera-
peuter have øje for, når vi sætter en gruppe sammen.

Et fælles læringsrum

Et gruppeforløb minder på mange områder om et læringsrum. 
En terapeut styrer sessionerne og præsenterer gruppen for ny 
viden, nye værktøjer og øvelser. Ikke alle deltagere kan nå at 
udføre samtlige øvelser undervejs i et forløb. Men de vil kunne 
se dem udført i praksis af andre deltagere, hvorefter de selv kan 
udføre øvelsen. Ligesom i en undervisningssituation. 

Når jeg sidder i et 1:1-forløb med en klient, bruger jeg mange 
eksempler fra vedkommendes eget liv for at kunne give klien-
ten en bedre forståelse af sammenhængen mellem det psykiske 
velbefindende og de mange bekymringer og grublerier. Perso-
nen vil ofte også have nemmere ved at implementere øvelserne 
i sin hverdag, når man kan se et konkret eksempel på, hvorfor 
øvelserne er vigtige at udføre. I en gruppesammenhæng – for 
eksempel med et hold på 6-8 deltagere – kan du trække på flere 
forskellige personers erfaringer og oplevelser. Det gælder i for-



– 24 –

Hvordan fungerer metakognitiv terapi i gruppeforløb? 

hold til triggerkognitioner, triggerevents,3 det vil sige de konkre-
te situationer, der udløser triggere, eksempler på overtænkning 
såvel som negative og positive metakognitioner, hvor du kan 
anvende deltagernes egne erfaringer som referenceramme. 
Selvom tænkte eksempler kan fungere udmærket, vil oplevel-
serne fra et levet liv oftest virke stærkere. Også selvom det ikke 
er fra klientens eget liv. 

Det transdiagnostiske aspekt bliver endnu tydeligere i en 
gruppesammenhæng. Deltagerne lærer ikke kun ud fra deres 
egen historie og deres eget arbejde i forhold til metoden. De 
lærer også af at se, hvordan terapeuten arbejder med de andre 
deltagere og med de andre deltageres problemstillinger, og på 
trods af forskelligt tankeindhold og forskellige lidelser vil delta-
gerne kunne få gavn af den samme tilgang. Her får de derfor 
en direkte præsentation af, hvordan metoden bruges på tværs 
af problemstillinger. I et gruppeforløb har du derfor lettere ved 
at skabe en dynamik, som fremmer læring, også fremadrettet. 
Selvom deltagerne senere i livet oplever, at bekymringer og 
grublerier igen kommer til at fylde for meget i deres liv, vil de 
idealt set være bevidste om, at de teknikker og det tankesæt, 
de allerede én gang har lært, også vil kunne bruges på ny og 
anderledes overtænkning og på nye problematikker. Det er ikke 
nødvendigvis de samme bekymringstanker og grublerier, vi har, 
når vi står i en bestemt livssituation som 25-årig og igen som 
55-årig. Men overtænkningsmekanismen vil være den samme, 
og anfægtelsen af CAS vil også være det samme.

Det er én af de vigtigste pointer i denne form for terapi, at kli-
enten selv skal være i stand til at bruge teknikkerne på de varie-
rende negative tanker, der uundgåeligt vil opstå. Deltagerne i en 
gruppesammenhæng kan dermed potentielt få nemmere ved at 

3 Begrebet ”triggerevent” figurerer ikke i Adrian Wells’ teori. 
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opnå en generalisering af teknikkerne. Ligesom det også giver 
dem et konkret billede af, præcis hvor problematiske uvirksom-
me tankemæssige strategier kan være, når man som deltager 
hører om andre menneskers mange overtænkningstimer og de 
konsekvenser, som overtænkningen har.

Gruppeadfærd

Der er forhold, du som terapeut skal være opmærksom på, når 
du vælger at forme et gruppeforløb frem for et enkeltmands-
forløb. Lige så mange fordele, der kan være, lige så mange 
udfordringer kan du måske også finde. I en gruppe kan delta-
gerne blive påvirkede af hinanden. Lige netop den metakogni-
tive metode lægger ikke op til diskussioner eller refleksioner på 
objektniveau. Det betyder, at der i gruppesessionerne ikke er tid 
til løs snak, smalltalk og lange fortællinger om familie eller kol-
legaer. Indholdssnakken er der ikke plads til hverken i 1:1-terapi 
eller i gruppeterapien. Men i gruppeterapien kan det lettere 
løbe løbsk. For hvis bare én deltager bevæger sig ned på objekt-
niveau, er det fristende for andre deltagere også at begynde at 
fortælle om deres specifikke familiesituation eller om stressen-
de arbejdspladser og dårlige arbejdsforhold. Det vil reducere 
udbyttet af terapien, og terapeuten vil skulle bruge for lang tid 
på at få deltagerne tilbage på metaniveau.

Derfor skal terapeuten sørge for at holde deltagerne på 
metaniveau og styre deltagernes involvering og med det samme 
adressere det, hvis en deltager forvilder sig ned på objektniveau. 
Signalet til deltagerne skal hele tiden være, at den metakognitive 
terapi beskæftiger sig med, hvordan man forholder sig til tanke-
processer, og ikke med indholdet af tankerne. Principperne for 
den metakognitive terapi skal terapeuten som udgangspunkt 
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altid følge. Når jeg siger ”som udgangspunkt”, er det, fordi jeg 
selv har oplevet, at jeg en sjælden gang imellem bliver nødt til at 
bevæge mig ned på objektniveau. Ikke fordi vi nu skal til at rode 
rundt i indholdet af tankerne. Jeg gør det udelukkende med det 
formål at få klienten op på metaniveau og vise klienten forskel-
len på de to niveauer samt fordele og ulemper ved at være det 
ene eller det andet sted. Netop for at øge vedkommendes meta-
kognitive bevidsthed.

Jeg havde på et tidspunkt en klient i individuel terapi, som 
var meget insisterende på at dele nogle bestemte historier med 
mig. Vi blev enige om, at vi skulle bruge den første session på at 
arbejde metakognitivt, og at hun skulle introduceres for tanke-
sættet. Den anden session skulle vi så bruge på at høre hendes 
beretninger. Det brugte vi hele anden session på. I begyndelsen 
af tredje session spurgte jeg hende om, hvad hun havde fået ud 
af sidste session. Om hun havde en oplevelse af at være kom-
met lidt videre, havde fået det lidt bedre eller lignende. Spørgs-
målet overraskede hende, og efter lidt betænkningstid oplyste 
hun mig om, at hun faktisk havde det på præcis samme måde 
som før, og at hun ikke var kommet tættere på en løsning. Jeg 
lod hende selv indse, at hun blot gjorde det samme med mig, 
som hun gjorde selv, nemlig at overfokusere på de samme tan-
ker, som hun havde fokuseret på gennem flere år, hvilket ikke 
havde bragt hende videre. Herfra var det meget nemt at få hen-
de tilbage på metaniveauet og arbejde videre. Denne erfaring 
endte med at blive meget givtig for hende, da hun derefter var 
langt mere motiveret for at gøre noget andet.

Hvis du derfor indimellem oplever, at du bevæger dig på 
objektniveau sammen med en klient, skal det være en bevidst 
strategi og udelukkende for at slå en pointe fast for derefter at 
arbejde på metaniveau igen. I gruppeterapi er det dog en stra-
tegi, terapeuten helst skal undgå, fordi det er sværere at styre 
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otte deltagere end én. Og du skal som udgangspunkt være på 
metaniveau, når du arbejder med metakognitiv terapi.

Afstem forventningerne

Det optimale er altid at have en forsamtale med klienter, som 
har meldt sig til eller overvejer et gruppeforløb. Ved forsamtalen 
har du mulighed for at oplyse om metoden og selve forløbet, og 
du vil kunne danne dig et klinisk indtryk af vedkommende. Du 
kan altså i en sådan samtale sørge for at forventningsafstem-
me med klienten og også at udfylde en sagsformulering inden 
forløbsstart (sagsformuleringen kan du læse mere om i kapit-
let ”Forsamtalen”). På denne måde optimerer du betingelserne 
for at få et godt gruppeforløb. Du kan møde mennesker med 
personlighedstræk, som gør det vanskeligt for dem at være i en 
gruppe. Eller mennesker med symptomer eller problematikker, 
som gør det umuligt for dem at deltage i et gruppeforløb. I de til-
fælde må du som terapeut træffe de nødvendige beslutninger.

Du kan indimellem som terapeut opleve, at der er deltagere, 
der undervejs ikke synes, at de får indfriet forventningerne til 
dit gruppeforløb. Også selvom du i forsamtalen har fortalt om 
metoden, og hvordan forløbet foregår. Der kan være mange 
årsager til utilfredshed, og det har ikke nødvendigvis noget med 
dine kvalifikationer eller evner som terapeut at gøre. Men det 
er et problem, du skal tage dig af hurtigst muligt, for en synligt 
utilfreds deltager i gruppen kan nemt påvirke de andre delta-
gere. Det er terapeutens ansvar at beslutte, hvad der så skal 
gøres. Hvis du vurderer, at det både fysisk og psykisk er muligt 
for klienten at fortsætte sit forløb, kan du overveje at tage sam-
talen med klienten – uden for gruppeforløbet selvfølgelig – for 
at minde klienten om, hvad et gruppeforløb helt konkret er. 
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Gruppeforløbet er en læringssituation. Formålet er at opnå en 
bedre psykisk trivsel ved at lære at anvende nye teknikker; tek-
nikker, som altså tilhører et specifikt tankesæt. Det er hverken 
at socialisere, at have det sjovt eller at få nye venner, og det er 
heller ikke nødvendigt at kunne lide de andre eller terapeuten. I 
visse tilfælde vælger deltageren alligevel at blive i forløbet for at 
lære det, vedkommende kom for. Det væsentlige er, at du ikke 
lader én klients utilfredshed gå ud over de andre deltagere og 
heller ikke din planlægning af sessionerne. For terapeuten er 
det essentielt at kunne fortsætte forløbet og ikke lade sig mær-
ke med hverken frafald eller med uengagerede deltagere. De 
deltagere, der møder op, og som er engagerede, skal ikke have 
forringet deres gruppeforløb.

Det er heller ikke ukendt for terapeuter, at der ved gruppe- 
sessioner også sidder klienter, hvis ønske var 1:1-terapi, men 
som vælger gruppeforløbet, fordi der kan være lange ventetider 
til individuel terapi. Psykologer med ydernummer har ofte lange 
ventelister til 1:1-terapi. I sådanne tilfælde kan deltagerne gå ind 
i et gruppeforløb med meget lave forventninger. Det eneste, du 
kan gøre, er at fortsætte, som du har planlagt, og gøre dit bed-
ste for, at alle deltagere når de mål, som I blev enige om ved 
forsamtalen.

Vær trænet i metoden

Som terapeut er det vigtigt, at du først forsøger dig med grup-
peterapi, når du har arbejdet med den metakognitive metode i 
så lang tid, at du føler dig hjemme i den. Tilgangens essens og 
de konkrete teknikker skal sidde på rygraden, og du skal helst 
have en solid erfaring med individuel terapi for at kunne arbejde 
med gruppeforløb. At føle sig hjemme i en metode for at kunne 
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udøve den på den bedst mulige måde er indlysende. Det lykkes 
man kun med, hvis man øver sig ved at anvende metoden i kli-
nisk praksis. Men i et gruppeforløb er der mindre plads at øve 
sig på end i et 1:1-forløb, fordi din afprøvning kan forplante sig i 
dine deltagere som usikkerhed. Og usikkerhed kan igen forplan-
te sig fra én deltager til en anden. Det er derfor i 1:1-forløbene, 
du skal øve dig i at blive en god metakognitiv gruppeterapeut.
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TERAPEUTENS 
OVERVEJELSER

At arbejde med gruppeforløb giver terapeuten nogle andre mulig-
heder end 1:1-forløb. Enhver form for forløb har faldgruber og 
fordele. Og din beslutning om at udføre enten gruppeterapi eller 
individuel terapi skal være baseret på et aktivt valg og på over-
vejelser om fordele og ulemper ved formen. På den måde kan vi 
som terapeuter arbejde målrettet med de forhold, som netop er 
fordelen ved gruppeforløb, og tage højde for faldgruberne.

Kig derfor på følgende fordele såvel som ulemper.

Fordele

• Du kan som terapeut skabe et mere dynamisk læringsrum, 
når der er flere deltagere.

• Du har mulighed for at vise klienterne flere forskellige kon-
krete eksempler fra det virkelige liv, fordi der er et helt holds 
erfaringer at trække på i stedet for kun en enkelt klients.

• Du kan generalisere metoden over for klienterne, fordi de 
lærer, at metoden kan bruges uafhængigt af tankernes ind-
hold eller problemets natur, hvis CAS er til stede.

• Der er mulighed for at nå nogle af de klienter, som har behov 
for terapi, men som fravælger det på grund af den højere 
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pris for 1:1-sessioner eller på grund af lange ventetider.
• Du kan nå de klienter, som har lyst til at prøve noget nyt i 

stedet for 1:1-sessioner.

Ulemper

• Hvis en deltager har yderligere problemer, som kræver en 
anden form for indsats eller behandling, og det ikke er ble-
vet opdaget i forsamtalen, kan det være belastende for en 
gruppe, at én af deltagerne er placeret forkert.

• Din egen tvivl og usikkerhed kan blive tydeligere i en grup-
pesammenhæng.

• Utilfredse deltagere og negative kommentarer fra en enkelt 
person kan påvirke et helt hold.

• Frafaldne deltagere kan have en uheldig indvirkning på de 
resterende deltagere og også på dig som terapeut.

• Deltagere, der har svært ved at bevæge sig fra objektniveau 
til metaniveau, kan komme til at fylde så meget, at du ikke 
kan følge din plan, eller de kan komme til at påvirke andre 
i gruppen.

• Det er generelt mere sårbart at arbejde med grupper, alene 
fordi der er dynamikker til stede, du ikke altid kan styre, når 
flere mennesker er samlet.

Dine overvejelser

Dernæst skal du overveje, om du er i stand til at forvalte et grup-
peterapiforløb, med alle fordelene og ulemperne in mente. 

• Kan jeg overholde tiden, når jeg står over for en gruppe?
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• Er jeg i stand til at afbryde, når det er nødvendigt?
• Er jeg i stand til at fastholde et hold, selvom der eventuelt er 

deltagere, der melder fra undervejs?
• Er jeg i stand til at skabe et læringsrigt forløb, selvom jeg 

møder kritik fra en af deltagerne?
• Kan jeg lide at stå i en undervisningssituation?
• Kan jeg lide at være meget styrende over for en gruppe?

Forhold, du ikke kan kontrollere

Har du ikke haft gruppesessioner før, skal du være klar over, 
at du på et tidspunkt med stor sandsynlighed vil komme til at 
opleve frafald, der vil være utilfredse deltagere, der vil være del-
tagere, der sætter spørgsmålstegn ved metoden (også selvom 
de har meldt sig til et metakognitivt forløb, og du har forberedt 
dem på, hvad det vil sige), og der vil være aspekter af betydning, 
du måske har overset i forsamtalen. Alle terapeuter oplever det. 
Også de meget dygtige. Det essentielle er her, at du spørger dig 
selv, om du kunne have gjort noget anderledes for at undgå den 
uhensigtsmæssige situation, om du kan gøre noget for at ændre 
på situationen nu, eller om du kan ændre på dine procedurer 
fremover. Der vil være forhold, du kan lære af og dermed ændre 
på, og så vil der være de tilfælde, hvor det ikke har noget med 
dig at gøre. For du må forvente, at der indimellem vil være fra-
fald på et hold, og at der indimellem vil være utilfredse delta-
gere, fordi det generelt altid vil være sådan, når man arbejder 
med mennesker.
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SÅDAN BRUGER DU 
BOGEN TIL AT OPBYGGE 
ET GRUPPEFORLØB

Når du har taget beslutningen om at arbejde med gruppeforløb, 
skal du i gang med de første praktiske forberedelser.

Du bør definere:

• Hvem er målgruppen på gruppeforløbet?
• Hvor mange deltagere skal der være på holdet?
• Hvor mange sessioner skal forløbet vare?
• Skal der være en forsamtale og/eller afsluttende booster-

samtale?

Målgruppen

Et metakognitivt gruppeforløb egner sig til deltagere med gene-
raliseret angst og andre specifikke angsttyper såsom social 
angst, præstationsangst, helbredsangst og eventuelt OCD. Det 
egner sig også til deltagere med depression og stress. På grund 
af det transdiagnostiske aspekt vil du ikke behøve at lave sær-
skilte forløb for eksempelvis stressede klienter og særskilte for-
løb for klienter med depression, fordi det er den samme model, 
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du bruger. Derfor er din erfaring og viden samt dit kendskab til 
metoden afgørende faktorer i udvælgelsen af gruppedeltagerne.

Selvom den metakognitive metode også er effektiv i forhold 
til PTSD, vil der i forhold til PTSD-ramte være omstændigheder, 
der ikke nødvendigvis egner sig til et gruppeforløb. Derfor vil 
min anbefaling være, at PTSD-behandling som udgangspunkt 
foregår som et individuelt forløb. Derudover er der personer 
med sværere eller mere kompleks psykopatologi eller med vis-
se personlighedstræk, som heller ikke nødvendigvis vil få gavn 
af et gruppeforløb. I sådanne tilfælde skal du derfor sørge for 
at henvise til andre relevante behandlere, andre metoder eller 
individuelle forløb.

Antal deltagere

I forløbet her i bogen er der regnet med 6-8 deltagere. Men det 
er op til dig som terapeut at vurdere, hvilket antal der er det 
optimale for dig og måske først og fremmest for deltagerne. I 
forhold til et gruppeforløb skal du sørge for, at der ikke er så 
mange deltagere, at der går for meget tid med spørgsmål og 
lange opfølgninger i plenum på grund af det høje deltagerantal, 
som så betyder kort tid til reel læring og øvelser. En gruppe med 
for få deltagere kan omvendt være ekstra sårbar, hvis en eller to 
deltagere ikke møder op den første dag, eller hvis der er frafald 
undervejs. Og frafald kan du ikke gardere dig mod. Det skal du 
have med i dine overvejelser, når du planlægger et gruppefor-
løb. Et gruppeforløb på under seks deltagere kan derfor være 
ekstra sårbart, og et gruppeforløb på over otte deltagere skal 
styres ekstra stramt.
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Antal sessioner

Antallet af sessioner kan du ligesom med de andre forhold selv 
afstemme baseret på din erfaring. Forløbet, du får præsente-
ret i bogen, består af seks gruppesessioner a 2½ time inklusive 
en eller flere passende pauser. Det giver plads til at gennemgå 
hjemmearbejde, fortælle nyt og lave nye øvelser. Session 1-4 
kan afholdes med en uges mellemrum, og session 4-6 med to 
ugers mellemrum. Efterhånden som forløbet skrider fremad, 
vil deltagerne blive introduceret for flere og flere øvelser. Det 
kan derfor være en god idé med ekstra tid mellem de sidste 
sessioner til at øve det indlærte.

Derudover er en individuel forsamtale og en individuel 
afsluttende boostersamtale også en del af dette forløb. I for-
samtalen gør du det klart for deltagerne fra begyndelsen, 
hvad et metakognitivt forløb er, hvad de kan forvente, og hvad 
der bliver forventet af dem. Du kan ikke regne med, at alle, 
der ønsker at tilmelde sig et metakognitivt forløb, har nået at 
sætte sig ind i, hvad tilgangen går ud på. Det er også her, du 
får afdækket deltagernes symptomer samt mål for forløbet 
efterfulgt af en sagsformulering med fokus på triggerevents, 
triggere, negative og positive metakognitioner, anvendte stra-
tegier og CAS.

Men også afslutningen er væsentlig. For det er i den afslut-
tende boostersamtale, at hver enkelt deltager får samlet trå-
dene og bliver bevidst om, hvad man skal blive ved med at øve 
sig på. Det er også i den afsluttende samtale, der er plads til 
at fortælle om tvivl og usikkerhed, og hvor du som terapeut 
kan give deltageren de sidste effektive værktøjer, hvis der er 
behov for det.

Opsummeret ser forløbet derfor sådan ud:
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• Gruppeforløbet er for personer med angst (herunder gene-
raliseret angst, social angst og OCD; i forhold til OCD er det 
dog altid efter en konkret vurdering), depression eller stress.

• Gruppen består af 6-8 deltagere.
• Hver deltager får en individuel forsamtale.
• Gruppeforløbet består af seks gruppesessioner a 2½ times 

varighed.
 ○  De første fire sessioner med en uges mellemrum og 
 de sidste sessioner med to ugers mellemrum.
• Hver deltager får en individuel afsluttende boostersamtale.

Sådan er sessionerne planlagt

I bogen her får du en færdig indholdsplan, som du kan vælge 
at følge. Du kan også vælge blot at beholde bestemte dele af 
planen og justere eller supplere med dit eget materiale. Hver 
session indeholder en køreplan til terapeuten, hvor du får:

• En oversigt over sessionens temaer
• Forslag til, hvordan du bedst introducerer vigtige begreber 

til deltagerne
• Øvelser
• Hjemmearbejde
• Arbejdsark til deltagerne.

Arbejdsarkene finder du her i bogen og på: 
www.neokognitivtinstitut.dk/arbejdsark, hvor du kan down-
loade en printvenlig version og printe eksemplarer ud til dine 
deltagere. Du bør derfor sørge for, at deltagerne får udleveret en 
mappe, som kan indeholde alle sessionernes arbejdsark. Map-
pen er deltagernes arbejdsredskab undervejs i forløbet. Men det 
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er også deres redskab, når forløbet er afsluttet og de skal holde 
deres fremskridt ved lige ved hjælp af teksterne, øvelserne og 
skemaerne. Ligesom hver deltager har en kursistmappe med 
sine egne papirer i, har du også en mappe for hver deltager. 
Nogle af arbejdsarkene skal deltagerne nemlig udlevere til dig.

Arbejdsarkene består af konkrete øvelser såvel som tekster, 
der forklarer nogle bestemte forhold ved metoden, og som blot 
skal læses. Arkene kan også bruges til individuel terapi.

Husk altid at journalføre efter gældende regler.
Det er altid op til dig som terapeut at vurdere, om kørepla-

nen stemmer overens med den måde, du ønsker at planlægge 
og bedst kan styre et gruppeforløb på. Hvis du foretrækker 
andre øvelser end dem, du får foreslået i bogen, eller hvis du 
plejer at fortælle om begreber i en anden rækkefølge, står det 
dig frit for at ændre på planen. Så længe det ikke kommer i kon-
flikt med selve metoden eller forløbets mål. Om du vil benytte 
alle arbejdsarkene eller ej, er op til dig. Nogle af sessionerne har 
flere arbejdsark end andre. Alt afhængigt af hvordan du vælger 
at strukturere dit forløb, kan du udvælge de arbejdsark, der giver 
bedst mening i dit gruppeforløb, og springe dem over, som du 
ikke mener er nødvendige for dig. Eller du kan bytte om på ræk-
kefølgen af arbejdsarkene. Se generelt også på hjemmearbejds-
sektionen som forslag. Det kan være, at du undervejs i forløbet 
opdager, at dine deltagere ikke magter for meget hjemmearbej-
de, eller det modsatte. I sådanne tilfælde justerer du, så dosering 
af indhold og arbejdsmængde passer til dine deltagere.

Det er vigtigt også at være tro mod sin egen erfaring og 
sin egen terapeutiske læringsstil inden for den metakognitive 
metode for at kunne lykkes med terapien og med læringen.
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Husk, når du forbereder et gruppeforløb      

            

• En gruppesession kræver generelt mere af 
dig, så læg forløbet på et tidspunkt, hvor du 
selv er frisk.

• Send eventuelt materiale om den 
metakognitive metode til dine deltagere, 
inden I går i gang. På den måde ved 
deltagerne, hvad forløbet i store træk går ud 
på.

• Sørg for, at lokalet til gruppeforløbet har 
borde, som deltagerne kan sidde ved. 
Undervejs i forløbet vil der være flere 
forskellige skriveøvelser.

• Sørg for, at lokalet har enten en tavle eller 
et whiteboard. Du kan få brug for at tegne 
modeller for deltagerne.

• En projektor kan også varmt anbefales. Den 
giver dig mulighed for at vise deltagerne 
forskellige tekster, videoer eller andet 
relevant materiale.

• Forbered kursistmapper til deltagerne, hvor 
arbejdsarkene ligger. Og gør det i god tid. Vi 
undervurderer tit, hvor lang tid den praktiske 
forberedelse tager.

• Sørg for at journalføre efter de gældende 
regler.
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Indkøbsliste til forløbet           

• Kursistmapper (et sæt til dig selv, da du skal 
have en mappe for hver deltager, og en 
mappe til hver deltager)

• Blyanter/kuglepenne til deltagerne
• Papir eller blok til at skrive på til hver deltager
• A4-plastikchartekker/-lommer eller 

små plastiklommer, som man bruger til 
navneskilte på konferencer eller lignende 
(minimum én til hver deltager)

• Permanent tusch til at skrive på 
plastiklommerne m.m. Sørg for én til hver 
deltager

• Sprit til at vaske tuschen af med igen
• 15-20 bordtennisbolde
• Kuglepenne eller tuscher i to forskellige farver
• Ekstra glas eller plastikkrus til en øvelse.
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FORSAMTALEN

Gruppeterapi generelt fungerer ikke nødvendigvis for alle, som du 
har kunnet læse i de forrige kapitler. Derfor skal du som terapeut 
gøre dit forarbejde grundigt og sørge for, at dine potentielle delta-
gere i et gruppeforløb har de bedste betingelser for at kunne træffe 
et velinformeret valg om, hvorvidt metoden og et gruppeforløb er 
noget for dem.

Den første kontakt har du med vedkommende, når han eller hun 
vil tilmelde sig et forløb eller have svar på nogle praktiske spørgs-
mål om forløbet. Overvej derfor også at sende potentielle deltagere 
skriftlig information om, hvad metakognitiv teori i store træk er. Det 
kan være et link til din hjemmeside, en kort tekst eller andet infor-
mationsmateriale. De interesserede skal vide på forhånd, at i den 
metakognitive terapi fokuserer behandleren ikke på livshistorier 
og heller ikke på indholdet af negative tanker eller bekymringer. Du 
vil kunne møde mennesker, der ønsker at dele deres inderste med 
andre, og som gerne vil tale om konflikter, negative tanker og proble-
matiske hændelser i fortiden. For dem er et metakognitivt forløb ikke 
nødvendigvis det rigtige. Derfor skal mulige deltagere for det første 
kende metodens basale tilgang til tankeindhold og tankeprocesser, 
og for det andet skal de vide, at i en gruppesammenhæng er der 
ikke megen taletid til hver enkelt deltager, og at det heller ikke er en 
anerkendelses- og delingskultur, de bliver en del af i et metakognitivt 
gruppeforløb.

Vores opgave som terapeuter er generelt at passe godt på vores 
klienter og at finde den optimale behandling til dem. Forarbejdet 
spiller derfor en væsentlig rolle, hvis vi skal kunne leve op til opgaven.
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Afstem forventninger

Når personen har læst materialet og har takket ja til at deltage i 
et gruppeforløb, vil det være optimalt at tilbyde en forsamtale, 
som er det første punkt i forløbet. Den enkelte deltager og tera-
peuten skal have et fælles mål med gruppeforløbet, og derfor 
er forsamtalen vigtig. Det er her, du kan fortælle deltageren om, 
hvad vedkommende kan forvente af et metakognitivt gruppe-
forløb, og hvilke eventuelle ønsker der ikke kan indfries. Delta-
geren skal have et ønske om en symptomreduktion, det vil sige 
en formindskelse af den psykiske mistrivsel, samt et ønske om 
at genvinde kontrollen over sine tankeprocesser for at få fuldt 
udbytte af forløbet. Derfor er det i forsamtalen, I får afstemt 
forventninger. Samtalen foregår, som den også ville foregå nor-
malt i en individuel session i et metakognitivt forløb.

Stil derfor nogle af de samme spørgsmål, du normalt ville stille:

• Hvad er problemet?
• Hvad kan jeg hjælpe dig med?
• Hvad ønsker du at få ud af et gruppeforløb med mig?
• Har du prøvet andre terapiformer før? Hvis ja, hvilke?
• Hvordan fungerede de for dig?
• Hvorfor tror du, at netop dette forløb vil kunne gøre en forskel?
• Er du aktuelt i medicinsk behandling eller andre former for 

terapi, behandling eller lignende?

Du skal vide, hvad der tidligere har fungeret, og hvad der ikke 
fungerede. Svarene hjælper dig med at kunne vurdere, om et 
metakognitivt gruppeforløb er den rette hjælp.
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Sagsformulering

Herefter udfylder du en sagsformulering for at kunne afdække 
triggerevent, trigger, de negative og positive metakognitioner, 
CAS samt de anvendte strategier og deres effekt m.m.

Den generiske sagsformulering, som du kan se her i bogen, 
tager udgangspunkt i Adrian Wells’ teori og metode,4 men jeg 
har gennem årene videreudviklet den, så den omfatter flere 
punkter, som jeg finder vigtige i forhold til afdækning af klien-
tens problematikker.

Din fremgangsmåde behøver ikke at være præcis den samme 
som den, jeg benytter mig af, så længe du befinder dig inden for 
den metakognitive teoris rammer. Der vil være spørgsmål, du 
skal stille, og der vil være spørgsmål, det ikke vil være relevant at 
stille.5 Men som fagperson skal du først og fremmest være loyal 
over for klienten, og hvad der tjener vedkommende bedst.

Spørgsmålene er tilrettelagt, så de giver svar på:

• Deltagerens opfattelse af den nuværende tilstand
• Triggerevent, triggerkognitioner, CAS og tidsperspektivet
• Metakognitive antagelser
• Deltagerens strategier og deres effekt
• Følelser og kropslige reaktioner.

4  Se Wells, 2009; Wells, 1997.

5  For yderligere inspiration til at kunne skabe et relevant sagsformuleringsske-
ma er det en god idé at læse Adrian Wells’ bog Metacognitive Therapy for Anxiety 
and Depression. Wells beskriver flere forskellige vejledninger til terapiforløb og 
præsenterer diverse sagsformuleringer i forhold til forskellige lidelser. Andre 
anbefalinger: Wells, 1997, samt Hoff Esbjørn; Reinholdt-Dunne; Normann, 2016.
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Det vil sige, at du får indsigt i de aspekter og sammenhænge, som 
er essentielle, når du skal arbejde ud fra en metakognitiv tilgang.

Sagsformuleringen kan se sådan ud:6

DELTAGERENS OPFATTELSE AF DEN NUVÆRENDE 

TILSTAND7                                                                                            

• Hvad er din opfattelse af, hvad din nuværende tilstand skyldes?

Bed deltageren om at vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor 
meget følgende aspekter har betydning for den aktuelle situa-
tion. 0 betyder, at pågældende aspekt ingen indflydelse har på 
deltagerens tilstand, og 10 betyder, at pågældende aspekt har 
maksimal indflydelse på deltagerens tilstand:

 ○  Mine tanker
 ○  Mine følelser
 ○  Fysiske (somatiske) aspekter
 ○  Arv, genetiske faktorer
 ○  Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre 
     personer, ydre krav m.m.)
 ○  Tidligere oplevelser (barndom)
  ○  Tidligere traumatisk hændelse.

TRIGGEREVENT, TRIGGERKOGNITIONER, CAS OG 

6  Burlan Sørensen, 2019, s. 68-76. Sagsformuleringen i denne bog indeholder 
enkelte justeringer i forhold til 2019-udgaven.
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TIDSPERSPEKTIVET

• Tænk tilbage på en konkret situation, hvor du har grublet 
meget eller bekymret dig meget. En situation, som typisk vil 
forårsage psykisk mistrivsel (triggerevent).8 Fortæl mig om, 
hvad der skete:

 ○  Hvad var det første, der poppede op i dit hoved i 
     situationen (triggerkognition)?
 ○  Hvilke bekymringer og grublerier havde du i 
     situationen (CAS)?
 ○  Hvor lang tid varede bekymringerne og grublerierne 
     (tidsperspektivet i situationen)?
 ○  Hvad var resultatet af bekymrings- og grubleri-
     processen (i forhold til følelser, kropslige reaktioner)?
 ○  Hvor længe har du haft den type af tanker (historisk 
     tidsperspektiv)?
 ○  Hvornår begyndte dine bekymringer og grublerier at 
     fylde mere i det hele taget?
 ○  Hvilke konsekvenser – for eksempel følelsesmæssige 
    eller fysiske – har det haft for dig?

8  Begrebet ”triggerevent” figurerer ikke i Adrian Wells’ teori, men er en tilfø-
jelse i mit eget sagsformuleringsskema for at reducere risikoen for forveksling af 
situation (triggerevent) med udløsende tanke eller mentalt billede (triggerkogni-
tion).
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DELTAGERENS STRATEGIER (FORSØG PÅ TANKEKONTROL)

• Forsøger du nogensinde at komme væk fra eller at stoppe dine 
bekymringer og/eller grublerier?

 Hvis ja, anvender du for eksempel:

 ○  Overtænkning?
 ○  Undertrykkelsesstrategier (for eksempel ved at sige: 
     ”Stop! Jeg vil ikke have de tanker. De skal væk”)?
 ○  Undgåelse?
 ○  Positiv tænkning?
 ○  Stimulanser?
 ○  Distraktion?
 ○  Meditation eller lignende?
 ○  Gåture, motion eller lignende?
 ○  Holder øje med trusler?
 ○  Andet?

Undersøg efterfølgende, hvor effektive de forskellige strategier 
er, og hvilke konsekvenser de eventuelt har. Disse aspekter er 
en del af klientens socialisering til modellen.

METAKOGNITIVE ANTAGELSER ELLER OVERBEVISNINGER

• Oplever du en vis kontrol over dine bekymringer og gruble-
rier (tankeprocesser), eller oplever du, at du er i deres vold, 
når de indfinder sig? (negative metakognitioner, type 1)

• Hvad betyder det for dig, at du har disse tanker? Kan de 
for eksempel være skadelige eller farlige for dig? (negative 
metakognitioner, type 2)
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• Hvilken funktion kan bekymringerne og grublerierne have 
for dig? (positive metakognitioner)

 Kan de for eksempel hjælpe med:

 ○  at finde svar?
 ○  at finde løsninger på problemer?
 ○  at give en forståelse af noget?
 ○  at være forberedt på fremtidige hændelser?

EGEN VURDERING AF METAKOGNITIVE ANTAGELSER9

Her tager du fat i arbejdsark 1, som du finder i slutningen af 
kapitlet, og beder klienten besvare spørgsmålene, der  handler 
om egen vurdering af de metakognitive antagelser. Arbejds-
ark 1 skal deltagerne fremover udfylde i starten af hver grup-
pesession og bagefter aflevere det til dig, så du hele tiden kan 
observere progression og indsatsområder. Arbejdsark 1 er 
altså et vigtigt værktøj for dig i forhold til din planlægning af 
forløbet, for det er her, deltagerne selv vurderer deres meta-
antagelser. Arket indeholder også spørgsmål, der handler om, 
hvordan deltagerne vurderer deres egen indsats i forhold til 
at implementere de nye strategier, som de tilegner sig under 
forløbet. Deltagerne kan selvfølgelig når som helst undervejs 
i forløbet få udleveret en kopi af deres udfyldte skemaer, hvis 
de ønsker det.

9  Burlan Sørensen, 2019 (men her i en revideret version); inspireret af Adrian 
Wells’ fremgangsmåde, se Wells, 2009, s. 32-33, 268.
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SOCIALISERING TIL MODELLEN

Når du har gennemgået alle punkterne i sagsformuleringen 
med deltageren, laver du en socialisering til modellen,10 det vil 
sige, at du knytter sammenhænge mellem deltagerens anvend-
te strategier i forhold til hans tankeprocesser og psykiske vel-
befindende. Du fremhæver altså det forhold, der er mellem 
triggere, CAS, strategier og metakognitioner og oplevelsen af 
psykisk mistrivsel.

10  Wells, 2009, s. 67, s. 102-105, 208-209, samt Wells, 1997, s. 45-46.
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Nr. 1: Egen vurdering af metakognitive antagelser11

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

I hver session skal du udfylde dette ark. Svarene fortæller dig 
om din udvikling. Om du for eksempel bliver ved med at bruge 
for meget tid på at tænke over bestemte situationer, om du sta-
dig forsøger at være forberedt på fremtidige hændelser, eller 
om du føler, at du får mere kontrol over dine tankeprocesser og 
har nogle strategier, du kan anvende.

Alle dine udfyldte skemaer afleverer du til terapeuten, som hol-
der øje med din udvikling. Derfor er det vigtigt, at du skriver 
navn på arket. Du kan, når som helst du ønsker det, få udleveret 
en kopi af dine papirer.

1.
Hvor meget har du bekymret dig eller grublet i løbet af 
den sidste uge (0-10):  

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ”jeg er uenig”, og 10 er 
”jeg er enig”, hvor meget tror du på følgende udsagn:

2.
Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier.

3.
Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad 
jeg skal eller vil. 

11  Med inspiration fra Wells, 2009, s. 268.
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4.
Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje.

5.
Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker.

6.
Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar.

7.
Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte 
situationer.

8.
Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændel-
ser hjælper mig med at være forberedt.

9.
Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har 
det.

10
Ved at være på vagt for over for mulige trusler føler 
jeg mig tryg.

11 Jeg er mine tanker.

12
Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig.

13
Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier.

ARBEJDSARK 1
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Opfølgende vurderingsspørgsmål
Spørgsmål fra og med session 2

14
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye 
strategier.

15 Jeg anvender slet ikke nye strategier.

16 Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig.

17 Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier.

Skriv et par ord om, hvordan du evaluerer din bedring siden 
sidst. Eller nøjes med at sætte et vurderingstal fra 0 til 10, hvor 
0 er ingen bedring, og 10 er stor bedring: 
 
 
 

Hvorfor tror du, at du har opnået en bedring/ikke har opnået  
bedring?  
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KØREPLAN TIL 
SESSION 1

Temaer

Hovedformålet med den første session er, at deltagerne grun-
digt og eksplicit skal introduceres for en ny og for mange ander-
ledes måde at forholde sig til deres tanker på. Som regel for-
holder vi os hovedsageligt til indholdet af vores tanker. Nu skal 
deltagerne lære at adskille metaniveau fra objektniveau og ikke 
koncentrere sig om indholdet, og hvad vi tænker, men i stedet 
hvordan vi tænker.

Derudover skal du afdække og arbejde med deltagernes 
overbevisninger om ukontrollerbarhed, det vil sige de negative 
metakognitioner, type 1. De skal også introduceres for indre og 
ydre fokus i denne session.

Nogle terapeuter vælger også i første session at introducere 
begrebet detached mindfulness. I forløbet i denne bog bliver 
det først introduceret i session 2. Det er et komplekst begreb, 
og for at deltagerne ikke ender med at blive væltet omkuld af 
informationer, beskæftiger vi os i session 1 udelukkende med at 
fokusere på adskillelsen mellem meta- og objektniveau, meta-
antagelser om tankernes ukontrollerbarhed samt indre og ydre 
fokus.

Det kan desuden være bedst at forholde sig til ét område 
ad gangen og hele tiden huske på at servere nye informationer 
med måde.
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Overblik over sessionen 

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.

• Praktisk info om forløbet og tavshedspligt
• Præsentation af forløbet, terapeuten og deltagerne
• Udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 

antagelser)
• Introduktion til metoden og de tre niveauer
• Introduktion til indre og ydre fokus
• Øvelse: Kig dig omkring
• Øvelse: Bekymringsbutikken
• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats)
• Introduktion til hjemmearbejde
• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 

tre ting, gerne flere

Om tavshedspligt 

Når deltagerne møder op til den første gruppesession, er der 
ud over den almindelige velkomst også nogle retningslinjer, det 
er vigtigt at slå fast fra begyndelsen. Netop fordi gruppeterapi 
er anderledes end individuel terapi, er det essentielt at fortælle 
deltagerne om tavshedspligt som noget af det første.

I den individuelle terapi er det som regel ingen overraskelse 
for nogen, at terapeuten har tavshedspligt. Samtalen mellem 
terapeut og klient forbliver inden for terapilokalets vægge. I 
gruppesessioner gælder tavshedspligten ligeledes for terapeut 
såvel som for deltagere. Terapirummet eller læringsrummet er 
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et sted, hvor alle informationer frit skal kunne deles med hinan-
den i forvisning om, at personfølsomme oplysninger ikke deles 
med andre uden for det terapeutiske rum. Alt, hvad deltagerne 
deler om sig selv, er omfattet af tavshedspligt, som gælder for 
alle de tilstedeværende i lokalet. Det er vigtigt, at deltagerne 
forstår, at rummet er et fortroligt sted, og at detaljer og histo-
rier om andre ikke bliver fortalt videre. Det er så essentiel en 
del af et gruppeforløb, at det er nødvendigt at understrege fra 
begyndelsen. Selvom den metakognitive terapi ikke lægger op 
til at skulle afsløre private detaljer, kan der stadig være tilfælde, 
hvor en deltager taler om sit privatliv, personlige fysiske eller 
psykiske omstændigheder, bestemte situationer eller om andre 
involverede. Disse informationer må ikke forlade lokalet.

Praktiske informationer

Oprids tidligt i sessionen de generelle regler, der er for forløbet. 
Det kan være regler om at holde en god tone, om ikke at afbryde 
eller at komme med gode råd til hinanden. Det kan også være, 
at du gerne vil gøre det klart fra begyndelsen, at eventuelle fru-
strationer er deltagerne altid velkomne til at tale med dig om. 
Men ikke i gruppesessionerne, for det tager tid fra det planlagte 
program eller fra de andre deltagere. Vedkommende må meget 
gerne tale med dig før eller efter sessionen. Alternativt kontakte 
dig på mail eller telefon en anden dag.

Når du har fortalt om rammerne for forløbet og givet even-
tuelle praktiske oplysninger, holder du en kort præsentations-
runde. Deltagerne skal vide, at de selv styrer 100 procent, hvor 
meget de ønsker at sige. De kan eksempelvis kort skitsere egne 
problematikker og fortælle, hvorfor valget faldt på dette meta-
kognitive forløb. Men de kan også blot nøjes med at fortælle 
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deres fornavn, hvis det er det, de vil. Det er en vigtig pointe, 
da folk kan have en forudindtaget idé om, at de skal dele alt 
muligt om sig selv med gruppen. Det er ikke tilfældet – hverken 
i forbindelse med præsentationsrunden eller senere i forløbet. 
Derfor er det altid en god idé at oplyse deltagerne om deres 
rettigheder.

Egen vurdering af metakognitive antagelser

Den første øvelse, deltagerne skal udføre, er en selvvurdering 
af deres egne metakognitive antagelser. De skal derfor udfyl-
de arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive antagelser). 
Arket udfylder de ved hver sessions begyndelse for at kunne 
måle progressionen fra gang til gang.

Sørg for, at der er plads til at yde hjælp til de deltagere, som 
har svært ved at sætte tal på deres egne vurderinger, eller som 
måske ikke forstår punkterne. Tal derefter i plenum om ske-
maet. Frem for at beskæftige dig med mange forskellige indi-
viduelle svar så fokusér i stedet på, hvad de forskellige udsagn 
dækker over, og hvilken betydning de kan have for individet. Giv 
gerne konkrete eksempler. For eksempel: En person, der scorer 
10 på følgende udsagn: ”Jeg har ingen kontrol over mine tanker, 
for eksempel bekymringer og grublerier,” vil automatisk anven-
de overtænkning som copingstrategi, når en triggerkognition 
opstår. Så længe man har en stærk overbevisning om, at man 
ingen kontrol har over, hvad der sker i ens hoved, vil man være 
i bekymringernes og grubleriernes vold og magt. I det øjeblik 
tallet falder derimod, og man får en øget oplevelse af kontrol 
over egne tankeprocesser, vil man kunne vælge andre mere 
hensigtsmæssige strategier, for nu ved man, at man har et valg.

Denne længere snak om arbejdsark 1 skal I kun tage i den 
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første session samt senere i forløbet, når deltagerne skal eva-
luere deres proces. I den første for at sikre en grundforståelse 
for, hvordan man udfylder skemaet, og i slutningen for at vur-
dere, om forløbet har haft den ønskede effekt for deltagerne. 
De udfyldte arbejdsark 1 skal hver gang afleveres til dig.

Den metakognitive metode

Når alle de praktiske informationer og præsentationsrunden 
er overstået, er det tid til, at deltagerne skal introduceres for 
grundtanken bag den metakognitive metode. De har hørt om 
metoden ved forsamtalen, men en repetition med yderligere 
oplysninger vil være på plads her. Vis som det første deltagerne, 
hvordan vi mennesker opererer på tre forskellige niveauer. Det 
er en opdeling, som metodens ophavsmand, Adrian Wells, tyde-
liggør i sin S-REF-model.12 I arbejdsark 3 (de tre niveauer) kan 
deltagerne se tre forskellige niveauer. Det er væsentligt, at du 
sørger for at gennemgå modellen, for det er basal viden, delta-
gerne skal være i besiddelse af fremover i forløbet.

Vi opererer på tre niveauer:

Niveau 1: De hændelser eller indre oplevelser, der udløser en 
bestemt triggerkognition. 
Niveau 2: Bearbejdning af trigger: anvendte strategier, det vil 
sige respons på trigger.
Niveau 3: Hvordan strategier vælges og vedligeholdes: metani-
veauet.

12  Wells, 2009, s. 76.
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Deltagerne skal fra begyndelsen forstå, at deres overtænkning 
(og herunder bekymringer og grublerier) også er en strategi, og 
at den strategi typisk ender med at gøre dem angste, triste og 
stressede. Overtænkningen er altså en del af problemet og ikke en 
del af løsningen. Derfor skal kursisterne bevæge sig op på metani-
veauet for effektivt at lære at håndtere deres tankemylder.

Det vil sige, at du her i session 1 med udgangspunkt i modellen 
skal oplyse deltagerne om:

• Triggersituationer
• Triggerkognitioner
• Coping, herunder overtænkning samt andre mulige strategier
• Metakognitioner eller metaantagelser.

Brug meget gerne konkrete eksempler, der kan hjælpe delta-
gerne med at forstå, hvordan de tre niveauer fungerer i praksis.

NIVEAU 1

På niveau 1 kunne situationen (triggerevent), der udløser en 
triggertanke eller et triggerbillede, for eksempel være, at chefen 
ringer. Eller at banken ringer. Det kan også være helbredspro-
blemer, der er ophav til de mange bekymringstanker. En trigger-
event kan med andre ord være en hvilken som helst situation 
eller indre oplevelse (kropslig eller følelsesmæssig), som udløser 
triggeren (den kognitive tolkning af situationen). Husk endelig at 
bruge tid på at lære deltagerne at skelne mellem triggerevent og 
triggerkognition. I og for sig kan det være ligegyldigt, at chefen, 
banken eller naboen ringer, hvis man ikke responderer på hæn-
delsen med en triggerkognition, der med stor sandsynlighed 
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behandles med overtænkning på det næste niveau.
Vælg gerne nogle eksempler, der vil kunne vække genklang hos 

mange af deltagerne. Da du udfyldte sagsformuleringen, afdæk-
kede du deltagernes triggertanker. Brug den viden til at skabe 
genkendelse hos dit hold. Den kognitive tolkning af situationen 
(triggertanken) kan eksempelvis være ”Åh nej, nu ringer chefen 
for at fyre mig”, ”Jeg er håbløs” eller ”Det bliver aldrig bedre”.

Kursisterne skal ligeledes forstå, at en trigger er den kogni-
tive tolkning af situationen, og triggeren kan kun være en tanke 
eller et mentalt billede (heraf navnet triggerkognition, da både 
tanker og mentale billeder er kognitioner).

NIVEAU 2

Fælles for os alle er, at vi på niveau 2 har nogle bearbejdnings-
strategier, som vi anvender på triggerkognitionerne. Niveau 2 
handler altså om vores respons på trigger. Det kan være stra-
tegier som for eksempel at bekymre sig eller gruble (overtænk-
ning), at gå eller løbe en tur, at ringe til en veninde, at drikke 
alkohol, at meditere, at se TV, at skrive dagbog, at rette sin 
opmærksomhed væk fra triggeren og over på noget andet eller 
at forsøge at undertrykke tanken. Det kan være hvad som helst. 
Det er vigtigt her at huske, at vi er interesserede i netop de stra-
tegier, som personen anvender som respons på trigger, og ikke 
al mulig adfærd uden direkte relevans til triggeren. Her er det 
også vigtigt at gøre opmærksom på, at de forskellige strategier 
har forskellige udfald, og netop de eventuelle konsekvenser skal 
bruges til at vurdere strategiens effekt:

• Virker strategien som ønsket? Hjælper den lidt, meget eller 
slet ikke?
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• Er strategien med til at fremme eller forhindre/vanskelig-
gøre psykisk bedring?

• Hvilken betydning har en bestemt respons på trigger for 
humøret og følelseslivet generelt?

Du må gerne blive mere konkret og stille holdet spørgsmål, der 
inviterer til refleksion på et metaniveau. Eksempelvis:

• Hvad sker der med angsten, når man bekymrer sig om frem-
tiden?

• Hvad sker der med humøret, når man bruger flere timer 
dagligt på at spekulere over fortidens hvorfor’er?

• Hvad sker der med dine negative tanker, når du skriver dem 
i din dagbog? Forsvinder de, eller bliver de hængende?

• Hvordan kan bekymringer om fremtiden forhindre ting i at 
ske eller få ting til at ske?

• Ville du vælge at bekymre dig mindre, hvis du kunne?

NIVEAU 3

Strategierne er vigtige. Men det, som den metakognitive tera-
peut i allerhøjeste grad gerne vil undersøge, er, hvorfor man 
vælger netop de strategier. Og her kommer niveau 3 ind i bil-
ledet, da vi her bevæger os op på det metakognitive plan. Det er 
her, vi kigger på tankeprocesserne og på styresystemerne bag 
strategien. Det er altså ikke her, vi erstatter alkohol med gule-
rødder eller kaffe med gåture og danskvand. I stedet for at blive 
på objektniveauet og strategierne der skal du tage holdet med 
op på niveau 3, hvor de nu skal vænne sig til at beskæftige sig 
med deres tanker om tankerne, følelserne og strategierne.

Niveau 3 er kernen i metakognitiv terapi, da vi først og frem-
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mest gerne vil forstå, hvorfor personen vælger de anvendte stra-
tegier. Det er derfor afgørende at forklare holdet sammenhæn-
gen mellem metaantagelser/metakognitioner og CAS. Jo flere 
eksempler du bruger, desto hurtigere kommer deltagerne til at 
forstå. Hvis man for eksempel har en stærk metaoverbevisning 
om, at tanker og herunder bekymringer og grublerier er ukon-
trollerbare, vil man oftest respondere med overtænkning på en 
trigger. Det giver sig selv, for man vil ikke engang forsøge at gøre 
noget andet med triggeren. Det kan betyde, at hvis terapeuten 
”nøjes” med at arbejde på objektniveau og erstatte de såkald-
te uhensigtsmæssige strategier med mere hensigtsmæssige 
såsom at gå en tur eller spise sundt, så vil man stadig respon-
dere med overtænkning, hvis en trigger skulle dukke op, mens 
man spiser eller går tur. Man er derfor stadig ikke herre i eget 
hoved, og ens humør og respons på triggere bliver overladt til 
tilfældighederne. Det er afgørende, at personen først og frem-
mest forstår dét, hvorefter der skal arbejdes med oplevelsen af 
kontrol over egne tankeprocesser.

Jeg vil anbefale, at der også gives håndgribelige eksempler 
på negative metakognitioner, type 2, samt positive metakog-
nitioner for at gøre formidlingen mere effektiv. I forhold til de 
positive metakognitioner kunne man understrege følgende: Så 
længe du, jeg eller hvem som helst har en klokkeklar overbe-
visning om, at det er vigtigt at bekymre sig om fremtiden, så vil 
du, jeg eller hvem som helst gøre det. Det er logisk. Hvis jeg skal 
vælge at gøre noget andet, så skal jeg også tro på, at dette andet 
er minimum lige så godt eller bedre end at bekymre mig. Men 
gad vide, hvor stort et behov for at bekymre dig du vil have, hvis 
din overbevisning om, at det er vigtigt at bekymre sig, er helt 
nede på 10 procent?
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Indre og ydre fokus

Når du har forklaret deltagerne om niveau 1, 2 og 3 samt for-
målet med den metakognitive tilgang, skal de introduceres til 
indre og ydre fokus. Det er relevant for dem fra begyndelsen 
at blive bevidste om forskellen på at have et konstant fokus 
på tanker, følelser eller kropslige fornemmelser og på at foku-
sere på noget uden for sig selv, deres omgivelser. I den sam-
menhæng plejer jeg blandt andet at stille holdet spørgsmålet: 

• Gad vide, hvornår vi mennesker har det bedst med os selv? 
Når vi tænker på os selv, eller når vi ikke tænker på os selv, 
men har opmærksomheden rettet mod noget uden for os 
selv – mod det, vi er i gang med for eksempel?

Understreg, at vi altid vil skifte mellem vores fokus. Ingen af os 
kan have et udelukkende indre fokus, ligesom vi heller ikke ude-
lukkende kan operere med et ydre fokus. Der vil altid være en 
vekselvirkning mellem de to. Nogle klienter misforstår forholdet 
mellem de to og tror, at de aldrig må have et indre fokus, og at 
det ofte vil skabe problemer for dem. Derfor skal du prioritere 
at bruge noget tid på at tale om indre og ydre fokus og at lære 
deltagerne, at indre fokus skal vi have. Vi kan ikke undgå at have 
nogen som helst former for tankevirksomhed. Det kan ikke lade 
sig gøre. Selve tankevirksomheden er derfor ikke problemet. 
Det er derimod den overdrevne opmærksomhed på de negative 
tanker, på bekymringerne og grublerierne, som er problemet.

Hjemmearbejdet, der hører med til dette emne, er arbejds-
ark 4 (indre og ydre fokus). Skemaet handler om at blive bevidst 
om, hvornår man har indre, og hvornår man har ydre fokus. Tal 
eventuelt med deltagerne om skemaet allerede her, så alle for-
står, hvad det er, de skal gøre.
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Husk at udføre øvelserne i plenum først

Alt hjemmearbejdet skal du altid forklare grun-
digt for deltagerne. Alle øvelser udfører I der-
for sammen i plenum, så deltagerne ved, hvad 
de skal, når de er hjemme igen. Det egentlige 
arbejde for deltagerne begynder i det øjeblik, 
de forlader gruppesessionen. Hjemmearbej-
det er altså en essentiel del af udviklingen hen 
imod en reducering eller fjernelse af CAS.
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Vær ikke bange for at forklare en øvelse eller et 
begreb mange gange, gerne på forskellige måder 
og ved hjælp af diverse metaforer eller konkrete 
eksempler. For nogle deltagere kan nye begreber 
og øvelser være abstrakte og svære at forstå. Sørg 
for altid at spørge, om deltagerne har forstået øvel-
sen. Bed gerne deltagerne om at dele med dig, 
hvad de har forstået. Giv dem endelig også lidt tid 
til at forklare med egne ord, hvad de har fået ud af 
en bestemt øvelse, eller hvordan de selv opfatter et 
bestemt begreb. Man husker bedst det, man selv 
har sagt. Sørg derfor for, at deltagerne selv kom-
mer til at snakke om de vigtigste punkter i sessio-
nen, som du ønsker, at de skal tage med. Forklar 
hellere en gang for meget end en gang for lidt. Og 
spørg hellere en gang for meget end en gang for 
lidt. Det kan være spørgsmål som for eksempel:

• Hvordan kan du bruge denne teknik i dit liv?
• Hvordan vil du helt konkret omsætte din nye 

viden og kunnen i forbindelse med dine indre 
oplevelser?

Øvelser og eksempler skal ligge så tæt på det virke-
lige liv som muligt. Komplicerede øvelser, spil eller lig-
nende vil for mange klienter være svært at omsætte til 
konkret praksis. Så sørg altid for at holde det simpelt.
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ØVELSE: Kig dig omkring13

Når gruppen er blevet introduceret for indre og ydre fokus, skal 
kig dig omkring-øvelsen udføres. Den indeholder to hovedpoin-
ter. Den første er at vise personen, at vedkommende allerede 
har en vis kontrol over sin opmærksomhed, og det andet er 
oplevelsesmæssigt at vise, hvad indre og ydre fokus kan betyde 
for vores følelsesliv.

Det er altid en vurderingssag, hvordan du skal udføre øvel-
serne i en gruppesammenhæng. Visse øvelser egner sig fint til 
at blive udført i en gruppe. Og andre øvelser vil kræve, at en af 
deltagerne bliver valgt til at udføre øvelsen sammen med tera-
peuten, mens resten af gruppen observerer.

Kig dig omkring-øvelsen kan både udføres samlet som en 
gruppe eller med en enkelt deltager. Her bliver den udført del-
vist med hele gruppen og delvist med en enkelt deltager.

INSTRUKTION TIL ØVELSEN:

Nu vil jeg bede jer alle om at kigge rundt i lokalet.

(Udvælg herefter en af deltagerne, som skal fokusere på, hvad 
han eller hun observerer i lokalet).

Prøv at beskrive alt, hvad du ser, for de andre på holdet. Uden 
at bedømme eller vurdere objekterne. Bare beskriv dem så neu-
tralt som muligt for os andre.

13  Inspireret af Wells, 2009, s. 56-70; Wells, 1997, s. 273-274; Burlan Sørensen, 
2019, s. 106-108, 183-185.
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(Giv endelig den udvalgte person lidt tid til at se og opridse så 
mange ting som muligt. Hvis vedkommende går i stå, så giv ger-
ne nogle helt konkrete opgaver).

Prøv efter bedste evne at tælle bladene på planten.

Hvor mange kuglepenne ligger der på bordene?

Hvor mange stole kan du se i rummet?

Osv.

(Brug 1-2 minutter på beskrivelserne, og udfør øvelsen et par 
gange til med andre deltagere. Stil derefter i kronologisk ræk-
kefølge spørgsmålene herunder til de deltagere, som var med 
i øvelsen).

Hvordan havde du det følelsesmæssigt under selve øvelsen?

(Deltageren kan have indre fokus før såvel som efter øvelsen, og 
derfor er det vigtigt at holde fast i, at det handler om den følel-
sesmæssige tilstand under selve øvelsen, hvor vedkommende 
forventes at have overvejende ydre fokus for at kunne beskrive 
de forskellige objekter).

Hvor angst eller ked af det var du?

Hvor meget tænkte du på dine problemer under selve øvelsen?

Havde du overvejende indre eller ydre fokus, da du udførte 
øvelsen?
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Når du grubler eller bekymrer dig, er det så indre eller ydre fokus?

Havde du det bedre, da du fokuserede på tingene i rummet, end 
da du tænkte på det, der bekymrer dig?

(Du kan eventuelt give eksempler på nogle negative tanker, hvis 
du vurderer, at det er hensigtsmæssigt).

(Nu skal I tale om den anden væsentlige pointe. De udvalgte del-
tagere kan én for én besvare spørgsmålene herunder).

Hvor var din opmærksomhed henne under øvelsen?

Hvem bestemte, præcis hvilke ting du skulle kigge på?

Hvem bestemte rækkefølgen på de objekter, som du opridsede?

Kunne du have valgt at kigge på andre ting end dem, som du i 
denne omgang valgte at beskrive?

Hvem flyttede din opmærksomhed fra ting til ting?

Hvem styrer derfor din opmærksomhed?

Måske opleves det helt anderledes, men om ikke andet rent teo-
retisk, hvem er det så, der styrer din opmærksomhed, når du 
bekymrer dig eller grubler?

Øvelsen er slut.
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Pointen med spørgsmålene er at koble opmærksomhedsstyring 
til begreberne indre og ydre fokus samt at give personen en 
følelsesmæssig oplevelse af ydre fokus versus indre fokus (CAS), 
som vedkommende beskrev det i forbindelse med sagsformu-
leringen.

KONTROL OVER OPMÆRKSOMHEDEN

Øvelsens første pointe er at vise personen, at vedkommende 
allerede har en vis kontrol over sin opmærksomhed, ellers ville 
det have været umuligt at udføre øvelsen. Det er også vigtigt 
at understrege, at selvom selve evnen forefindes, er det netop 
en dyrkelse og styrkelse af kontroloplevelsen, der skal arbejdes 
med. I denne sammenhæng kan man spørge gruppen:

• Hvorfor tror I, at jeg mener, at det er så vigtigt at få en bedre 
opmærksomhedskontrol?

• Hvad kan det bruges til helt konkret i jeres liv generelt?

Bed gruppen om at forklare mekanismen:

• Prøv at forklare mig, hvordan det kan hænge sammen, at en 
bedre kontrol over sin opmærksomhed kan indebære min-
dre tid brugt på at bekymre sig eller gruble.

Nogle deltagere vil måske svare, at det var dig som terapeut, 
der styrede deres opmærksomhed. I så fald stiller du nogle flere 
spørgsmål, der gør det tydeligt for dem, at de i princippet kunne 
vælge at kigge på, hvad som helst de havde lyst til. De kunne for 
eksempel have fokuseret på de andre deltageres sko, tøj eller 
briller. De kunne også have nægtet at deltage i øvelsen og have 
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lavet en indkøbsseddel til aftensmaden i stedet. Man kunne 
også blot spørge om, hvem der valgte rækkefølgen i de oprem-
sede objekter. Til tider vælger jeg også den lidt mere humoristi-
ske vej og spørger:

• Vil det sige, at jeg kan styre, hvad der sker i dit hoved? Det er 
da vældig fint. Fra nu af bestemmer jeg, at du aldrig nogen-
sinde skal rette din opmærksomhed mod dine negative tan-
ker … Er det mon sådan, det fungerer i praksis?

Det er vigtigt at understrege, at indre og ydre fokus er natur-
lige tilstande, som vi alle kender til. Det er medfødt, og sådan 
skal det være. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er et 
spørgsmål om balance. Deltagerne skal forestille sig, at de har 
to volumenknapper, som de kan styre deres indre og ydre fokus 
med. De kan lære selv at styre, hvad de vil skrue op for, og hvad 
de vil skrue ned for.
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ØVELSE: Bekymringsbutikken14

Den sidste øvelse samt instruktion til øvelsen finder du i arbejds-
ark 5 (bekymringsbutikken). Ligesom med alt andet hjemmear-
bejde i de efterfølgende sessioner skal du give grundige instruk-
ser, inden deltagerne selv skal prøve øvelsen af derhjemme.

Deltagerne skal lære at henvise deres bekymringer og grub-
lerier til et bestemt tidspunkt, de selv vælger. Det kan være til om 
aftenen fra klokken 20.00 til 20.15 (dog minimum et par timer 
før de skal i seng). Brug eventuelt nogle minutter i plenum på 
at fortælle deltagerne, hvad det at udskyde tankerne vil sige. En 
del klienter tror fejlagtigt, at de skal undertrykke alle CAS-rela-
terede tanker og forsøge at skubbe dem væk. De skal i stedet 
forstå, at det handler om at registrere tankerne og ikke at gøre 
noget ved dem, før ”butikken er åben”. Tanker kommer og går; 
det er deres natur. Deltagerne skal blot lære selv at bestemme, 
hvornår og hvor længe de beskæftiger sig med deres negative 
tanker. Og derfor navnet ”bekymringsbutik”. Man skal efter bed-
ste evne først give disse tanker opmærksomhed i åbningstiden. 
Det er blot vigtigt at huske på, at selvom man godt må bekymre 
sig eller gruble i åbningstiden, er det ikke noget, de skal gøre. 
Hvis ingen bekymringstanker eller grublerier dukker op, må de 
”lukke butikken tidligt” og henvise CAS-tanker, der opstår sene-
re, til næste åbningstid.

Bekymringsbutikken er med til at tydeliggøre for deltagerne, 
at hvis de kan minimere den tid, de er i CAS, og på denne måde 
få en oplevelse af bedre kontrol over egne psykiske processer, 
vil den enkelte deltager have et større potentiale for at opnå 
en bedre psykisk trivsel hurtigere. At gå fra at bekymre sig og/
eller gruble fem timer om dagen til for eksempel sammenlagt 

14  Baseret på Wells, 2009, s. 106-108; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 78-79.
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én time om dagen vil have en positiv indflydelse på deres gene-
relle velbefindende.

For nogle deltagere vil det være svært at nøjes med at regi-
strere bekymringerne og grublerierne og at henvise dem til 
senere. Derfor skal deltagerne bruge bekymringsbutik-øvelsen 
hver dag, så de lige så langsomt vænner sig til, at de selv kan 
kontrollere, hvor meget de vil fokusere på bekymringer og grub-
lerier. Hjernen vil derved på længere sigt automatisere gentag-
ne mentale handlinger.
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Evaluering af egen indsats

Bed deltagerne om at kigge på arbejdsark 2 (evaluering af egen 
indsats), og giv dem fem minutter til at udfylde spørgsmålene, 
der handler om deres egen indsats i gruppesessionen. Ens egen 
indsats er en vigtig faktor, når det gælder om at få så stort et 
udbytte af sessionerne som muligt. Endvidere er der også et 
andet formål, nemlig at skabe yderligere refleksion på et meta-
kognitivt niveau.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Arbejdsark 3: De tre niveauer
• Arbejdsark 4: Indre og ydre fokus
• Arbejdsark 5: Bekymringsbutikken

Hvad tager du med dig?

Afslut dagens session med en kort snak om, hvad deltagerne 
tager med sig. Bed dem om at nævne minimum tre ting, men 
gerne flere.
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• Begynd sessionen til tiden, og afslut sessio-
nen til tiden. Det kan lyde banalt, men det er 
en måde at sætte nogle klare rammer på, som 
skaber en struktur for gruppen.

• Fortæl deltagerne, at de altid kan få en kopi af 
skemaerne, de afleverer til dig.

• Når det er muligt, så sørg for at træne øvelser-
ne i plenum første gang. Det er vigtigt, at delta-
gerne ved, hvordan de skal udføre øvelserne, 
når de kommer hjem, og at de også kan deltage 
i den efterfølgende gennemgang af hjemmear-
bejdet. På denne måde kan man reducere risi-
koen for misforståelser samt give mulighed for 
afklarende spørgsmål.

• Understreg vigtigheden af at udføre øvelserne 
hjemme. Det er gennem træning, at deltagerne 
får reduceret deres CAS.

• Undgå at bruge for mange fagudtryk. Sig for 
eksempel ”negative tanker” eller ”overtænk-
ning” i stedet for ”CAS”. Det vil lette forståelsen 
for mange mennesker. Eller ”bekymringsbutik-
ken” frem for ”udskydelse af respons på trigger”.
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Nr. 2: Evaluering af egen indsats

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Denne selvevaluering er kun for dig selv og dine øjne. Meningen 
er, at du skal blive mere opmærksom på din egen indsats samt 
på, hvad du eventuelt kan gøre anderledes eller forbedre.

1 = helt uenig  2 = uenig   3 = midtimellem  4 = enig    5 = helt enig   0 = ved ikke

1.
Mit generelle bidrag til kursusdagen har været tilfreds-
stillende.

Kommentarer:

2. Jeg har taget min del af ansvaret for egen indlæring.      

Kommentarer:

3.
Jeg har lyttet opmærksomt og koncentreret til under-
viser/alle.

Kommentarer:

4.
Jeg er indforstået med, at det er vigtigt at lave mit 
hjemmearbejde.

Kommentarer:

ARBEJDSARK 2
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ARBEJDSARK 2

5.
Jeg gør generelt mit bedste for at få så meget som 
muligt ud af forløbet.

Kommentarer:

6.
Hvad har jeg lært i dag? Hvad tager jeg med mig? 
(Skriv minimum tre ting – gerne flere).

Kommentarer:
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FORMÅLET MED ØVELSEN

Formålet er, at du lærer hele tiden selv at kunne evaluere din 
egen udvikling. Det vigtige inden for den metakognitive terapi 
er, at du bliver ved med at øve dig. Progression omfatter en 
løbende proces. Hvis man skal kunne ændre på resultatet, det 
vil sige opnå bedring, er man nødvendigvis nødt til at gøre det 
stykke arbejde, der skal til. Et arbejde, der løbende skal evalu-
eres, justeres eller tilpasses, så det giver mening og derved øger 
chancerne for succes.

ARBEJDSARK 2
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ARBEJDSARK 3

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Nr. 3: De tre niveauer

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Eksempel på udfyldt ark:
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Personens 
anvendte  
strategier 
ift. bear-
bejdning 
af trigger 
(kan være 
hvad som 
helst)

”Jeg har ingen kontrol over 
mine bekymringer og grub-
lerier.”
”Negative tanker kan være 
farlige eller skadelige for 
mig, så de skal for alt i ver-
den holdes væk.”
”Jeg er nødt til at forstå min 
fortid for at kunne komme 
videre med mit liv.”
”Ved at forsøge at forudse 
alle mulige fremtidsscena-
rier vil jeg være forberedt.”
”Mine tanker kan forhindre 
mig i at gøre de ting, som 
jeg skal eller vil gøre.”

Stimulus: fx en kritisk situation, 
en kropslig eller følelsesmæs-
sig oplevelse

En triggertanke/-billede

Bearbejdes på næste 
niveau (copingstrategier)

Forklarer valget af 
strategier

Udløser

Eksempler

Ek
se

m
pl

er

Tanker om strategierne samt om egne tanker, 
følelser og indre oplevelser generelt: metaan-
tagelser/metakognitive overbevisninger.

Ud fra disse overbevisninger forstår vi, hvorfor 
personen gør, som han gør, da de vedligehold-
er personens anvendelse af nogle bestemte 
strategier.
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Der findes tre niveauer af tænkning, som vi i denne sammen-
hæng skal kigge på.

På niveau 1 har du de hændelser, situationer, kropslige oplevel-
ser eller andet, der kan udløse en trigger hos dig. Triggeren er 
altså din umiddelbare tolkning af situationen; en tanke eller et 
mentalt billede.

På niveau 2 kan du se de strategier, du som regel anvender i 
forhold til dine triggere. Det kan være, at du skriver dagbog, går 
en tur, snakker med en ven, mediterer, drikker et glas vin. Og 
det er også her, grublerier og bekymringer vil stå. For overtænk-
ning er også en strategi, det vil sige et forsøg på at bearbejde 
den første tolkning af situationen (triggeren).

På niveau 3 ser du metaniveauet. Det er det niveau, hvor dine 
metaoverbevisninger (metakognitive antagelser eller metakog-
nitioner) ligger. Altså det, du tænker om dine tanker, følelser, 
strategier eller din tilstand. Disse overbevisninger på et metani-
veau forklarer dit valg af strategier. Hvis du eksempelvis tænker, 
at grublerier ikke kan kontrolleres, så vil du anvende overtænk-
ning som strategi.

Nu skal du til at udfylde skemaet, sådan som lige præcis dine tre 
niveauer ser ud i forhold til dit liv lige nu.
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ARBEJDSARK 3

Hvilke stra-
tegier har 
du anvendt 
i situatio-
nen? Hvad 
med i 
lignende 
situatio-
ner?

Find en konkret situation 
(dog typisk for dig):

Trigger (en tanke eller et mentalt billede; det 
første, der dukkede op i dit hoved):

Hvad gjorde jeg efterfølgende?

Udløser

Metaantagelser/metakognitive overbevisninger: (Med inspiration fra de ting, som vi har 
snakket om, så prøv, så godt du kan, at finde frem til dine overbevisninger om dine tanker, 
følelser og anvendte strategier, som de kunne se ud i situationen).

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Forklarer valget af 
strategier
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Når du har udfyldt hele skemaet, skal du ved hver strategi, du 
har noteret i niveau 2, svare på dette spørgsmål:

• Hvor effektivt tror du, det vil være for dig at praktisere den-
ne teknik/strategi? Markér dit svar med et tal mellem 0 og 10, 
hvor 0 = ikke hjælpsomt overhovedet og 10 = meget hjælpsomt.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Øvelsen viser dig, hvilke strategier du plejer at anvende, og hvor 
effektive de rent faktisk er, samt hvilke metakognitive antagelser 
der er med til at vedligeholde eller forklare anvendelsen af visse 
strategier. Det er en god idé at vænne sig til først og fremmest at 
forholde sig til niveau 2 ud fra niveau 3 og således primært kigge 
på dine antagelser om dine tanker og strategier. Meningen er, at 
uanset hvilken strategi du vælger at anvende, skal det mere og 
mere opleves som et valg, du træffer på et bevidst grundlag og 
ikke baseret på tilfældigheder.
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ARBEJDSARK 4

Nr. 4: Indre og ydre fokus15

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Dagen før du skal møde til næste gruppesession, skal du udfyl-
de skemaet, der handler om indre og ydre fokus.

Tænk på nogle situationer i løbet af ugen, hvor du har haft indre 
fokus, og nogle situationer, hvor du har haft ydre fokus. Og skriv 
dem i punktform i skemaet.

Herefter udfylder du de andre felter og skriver, hvilke følelser du 
havde i situationen, og hvad du gjorde.

Her ser du et eksempel på et udfyldt skema:

15  Se også Burlan Sørensen, 2019, s. 234-235.
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Adfærd (hvad gjorde jeg i de forskellige situationer?):

1. Bekymrede mig, før jeg læste den, og tænkte over den resten af aftenen – ca. 4-5  
 timer.
2. Var meget opmærksom på mig selv i situationen; brugte mange timer på at  
 bekymre mig om fremtiden efterfølgende.
3. Brugte resten af aftenen på at tænke over, at hun ikke kan lide mig, og at jeg  
 måske er en kedelig person. Mange negative tanker om mig selv.
4. Brugte begge dage på at analysere fortiden, og hvorfor det er gået så galt for mig.  
 Mange timer i disse tanker.
5. Græder det meste af dagen, tænker på, at han måske er ved at forlade mig. Brugte  
 flere timer på at være i disse tanker.

Følelser (hvad oplevede jeg 
følelsesmæssigt i situatio-
nerne?):

1. Bange, ked af det.
2. Frustreret, ked af det,  
 irriteret.
3. Vred, sur, trist.
4. Frustreret, ked af det,  
 ængstelig.
5. Vred, ked af det, opgiv- 
 ende.

Eksempler (forskellige situationer, du kan 
huske – skriv dem i punktform her):

1. Mandag middag: Mail fra chef.
2. Tirsdag frokost: Kollegaerne snakker ikke  
 med mig.
3. Torsdag efter arbejde: Min ven aflyste  
 aftalen.
4. Fredag aften: Alene hjemme – gad ikke se  
 nogen.
5. Lørdag aften: Kæresten havde en aftale  
 med sine venner uden mig.

Mest indre fokus

ARBEJDSARK 4
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Adfærd (hvad gjorde jeg i de forskellige situationer?):

1. Så serien meget koncentreret; meget spændende og mange nye karakterer,  
 jeg skulle have styr på. Glemte ofte mig selv.
2. Jeg har gang i nogle spændende bøger, der får mig på andre tanker, der ikke  
 handler om mig eller mit liv. Glemte mig selv …
3. Befriende at kunne snakke om så meget – måske ligegyldigt, men mit fokus  
 var på samtalen. Ret sjovt.
4. Fokus væk fra mig selv og på ting i det ydre: Jeg så mange spændende ting,  
 jeg ellers aldrig lægger mærke til. Berigende.
5. Tænkte kun på alle de kasser, der skulle bæres op og ned. Fokus på opga- 
 ven og på at få den afsluttet, inden det blev nat.

Følelser (hvad oplevede jeg 
følelsesmæssigt i situatio-
nerne?):

1. Neutralt, o.k.
2. Fint, o.k.
3. Glad, mere optimistisk.
4. Neutralt, o.k.
5. Neutralt, o.k., hårdt fysisk,  
 men ellers fint. Sov godt  
 om natten.

Eksempler (forskellige situationer, du kan 
huske – skriv dem i punktform her):

1. Så ”Game of Thrones” mandag aften i  
 flere timer.
2. Hver gang jeg fokuserer på den bog, jeg  
 læser, fx tirsdag og onsdag aften.
3. Onsdag efter arbejde: Snakkede i flere  
 timer med en gammel veninde om diver- 
 se emner (ret underholdende).
4. Fredag på vej hjem fra arbejde: Lagde  
 mærke til de nye bygninger, grønne  
 planter, træer osv.
5. Søndag: Hjalp min bror med at flytte.

Mest ydre fokus
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Adfærd (hvad gjorde jeg i de forskellige situationer?):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Følelser (hvad oplevede jeg 
følelsesmæssigt i situatio-
nerne?):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Eksempler (forskellige situationer, du kan 
huske – skriv dem i punktform her):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mest indre fokus

Nu skal du selv prøve at udfylde skemaet:
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Adfærd (hvad gjorde jeg i de forskellige situationer?):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Følelser (hvad oplevede 
jeg følelsesmæssigt i 
situationerne?):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Eksempler (forskellige situationer, du kan 
huske – skriv dem i punktform her):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mest ydre fokus
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FORMÅLET MED ØVELSEN

Vi er ikke altid vant til at tænke over, om vi har indre eller ydre 
fokus. Ved at blive bevidst om, hvor din opmærksomhed er 
henne, bliver du også bedre til at registrere, hvornår du har det 
bedst. Er det, når du har overvejende indre fokus, eller når du 
har overvejende ydre fokus? Hvornår har man det bedst med 
sig selv? Når man tænker på sig selv, eller når man ”glemmer” 
sig selv i situationen?

ARBEJDSARK 4



© 2021 Neokognitivt Institut ved Linda Burlan Sørensen 
(kopiering og distribuering tilladt med logo og kildehenvisning)

Nr. 5: Bekymringsbutikken16

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Forestil dig, at du selv bestemmer, hvornår du vil bruge tid på at 
bekymre dig og gruble. Det er det, øvelsen bekymringsbutikken 
handler om. Du skal på forhånd beslutte dig for et tidspunkt i 
løbet af dagen, som er din bekymringstid, altså der, hvor bekym-
ringsbutikken har åbent. Det kan for eksempel være hver aften 
fra klokken 20.00 til 20.15, dog minimum to timer før du skal i 
seng.

I løbet af dagen, når dine bekymringer dukker op, skal du blot 
nøjes med at registrere, at de er der, og så skal du henvise dem 
til klokken 20.00 om aftenen, når butikken åbner.

Du skal ikke prøve på at fjerne tankerne eller at afvise dem. De 
må gerne være der. Men du skal ikke begynde at forholde dig 
til dem eller at tage dig af dem på nogen måde. Du skal blot 
registrere, at hov, her er en bekymringstanke eller en grublen. 
Klokken 20.00 i aften skal du nok tage dig af den. Når klokken er 
20.15, lukker butikken igen. Og alle bekymringstanker derefter 
må du igen henvise til i morgen, når butikken åbner.

Hvis der ikke er nogen bekymringstanker eller grublerier klok-
ken 20.00, lukker du butikken tidligt den dag. Der sker nemlig 
nogle gange det, at den tanke, som virkede meget vigtig og stor 

16  Baseret på Wells, 2009, s. 106-108; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 78-79.
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ved frokosttid, ikke længere er der om aftenen. Den er forsvun-
det af sig selv. Du skal ikke begynde at lede efter den, og du 
skal heller ikke prøve at finde nogle andre bekymringstanker. En 
tandlæge, der kigger i sit venteværelse og ser, at der ikke er flere 
klienter den dag, løber ikke ned på gaden og råber, at der er en 
ledig tid. Hvis der ikke sidder flere i venteværelset, kan klinikken 
lukke. Hvis dine bekymringer og grublerier er forsvundet i løbet 
af dagen, lukker du blot tidligt den dag, vel vidende at de skal 
være velkomne i morgen. De bekymringer, der er tilbage klok-
ken 20.00, tager du dig selvfølgelig af. Men ikke i længere tid end 
det tidsrum, du har sat af.

Hvis du synes, at 15 minutter er for kort tid, kan du i begyn-
delsen sætte tidsrummet til 20 eller 30 minutter. Du kan også 
vælge at have flere åbningstider om dagen. Om der skal være 
én åbningstid eller flere, kan du beslutte fra dag til dag. Blot du 
sørger for at lukke bekymringsbutikken, når tiden er gået.

Husk endelig, at du kun kan gøre det bedste, du kan. Det eneste, 
du skal, er at blive ved med at øve dig.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Formålet med øvelsen er, at du bliver bedre til at kontrollere, 
hvornår og hvor længe du giver dine bekymringstanker opmærk-
somhed. Samtidig vil du også se, at visse bekymringer har det 
med ikke at være så vigtige, hvis ikke du giver dem opmærk-
somhed. Måske forsvinder de helt af sig selv. Måske ikke. Det er 
ikke et spørgsmål om ikke at bekymre sig eller gruble. Det gør de 
fleste af os. Men det er et spørgsmål om tiden, om mængden. 
Du skal øve dig i at blive bedre og bedre til selv at bestemme, 
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hvornår og hvor længe du bekymrer dig eller grubler. Pointen er, 
at det er dig, der skal være herre i eget hoved og tage mere og 
mere styring over, hvor meget indre fokus du gerne vil have den 
dag og på sigt generelt.
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Nr. 6: Om psykisk mistrivsel 
 

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Alle mennesker har bekymringer og grublerier. Og alle menne-
sker har negative tanker. Vi har dem ikke hele tiden, men de 
fleste mennesker har negative tanker hver dag. I nogle perioder 
af vores liv har vi flere negative tanker end i andre, og for nogle 
mennesker skaber de negative tanker en eller anden form for 
psykisk mistrivsel. Hvorfor oplever nogle mennesker en ved-
varende eller endda tilbagevendende psykisk mistrivsel, mens 
andre ikke gør? To personer kan have en del eller måske lig-
nende negative tanker i løbet af en dag. Men de kan reagere 
forskelligt på dem.

Lad os tage et eksempel med to personer, A og B, som reagerer 
forskelligt på den samme situation. A’s og B’s sønner har været 
involveret i en slåskamp i skolen. Det var ikke specielt alvorligt 
ifølge de to drenge. Efterfølgende talte de med en lærer om 
episoden og blev gode venner igen. A grubler hele dagen over, 
hvad der mon er sket, om han selv har fejlet som forælder, om 
den anden dreng er kommet til skade, hvad den anden drengs 
forældre mon vil sige, og om læreren ringer i løbet af dagen til A 
for at give sønnen en advarsel. A tager en snak med sønnen om 
situationen, men efterfølgende bliver A ved med at spekulere 
over hændelsen og bliver ved med at have det følelsesmæssigt 
ubehageligt resten af dagen. B hører også om episoden. Da søn-
nen fortæller B, at de to drenge allerede er blevet gode venner 
igen, snakker de om situationen, om hvad der skete, og hvad 
der udløste den m.m. B kommer også med forslag til, hvordan 
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sønnen kan handle en anden gang. For selvfølgelig skal børn 
opdrages og korrigeres i deres adfærd, når adfærden er upas-
sende. Efter snakken sammen tænker B ikke mere over det. Beg-
ge drenge er okay, ingen er kommet til skade, og de er endda 
blevet forsonet. Læreren har ikke ringet til nogen af dem, så det 
er tilsyneladende ikke så alvorligt, at forældrene skal involveres.

Mens A bekymrer sig og forbereder sig på, at læreren eller B vil 
ringe med advarsler og skældud, sidder B i sin sofa og ser en 
film.

Scenariet er det samme i begge tilfælde. Der har været en kon-
flikt, ingen kom til skade, og konflikten er overstået med hjælp 
fra en lærer. A og B har det tilfælles, at ingen af dem brød sig 
om, at deres barn havde været i slåskamp, og at de begge spe-
kulerede over, hvad der var sket, og spurgte ind til situationen 
for at få den opklaret. Ingen af dem synes, at det er i orden at 
slå på sin kammerat. Men mens den ene registrerer sine nega-
tive tanker for derefter at slippe dem igen, bliver den anden ved 
med at kredse om sine bekymringer for, hvad der kommer til at 
ske, og grubler over, hvordan det kunne komme så vidt. Også 
længe efter at konflikten er afsluttet.

Forskellen på de to personer finder vi i deres måde at hånd-
tere de negative tanker på. For hvem får mon den bedste aften  
– altså ud over drengene, som for længst er blevet gode venner 
– A eller B? Er det mon B, der sætter sig i sofaen og ser en film? 
Eller A, der sidder med telefonen i skødet og med sin enmands-
tale parat, hvis B eller læreren ringer? Et opkald, der i øvrigt 
aldrig kommer. Forskellen ligger i det, vi kalder copingen. Altså 
hvordan vi håndterer vores tanker. Det, der gør os forskellige, er 
nemlig, hvordan vi reagerer på vores tanker (og følelser), og ikke 
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hvad vi tænker eller føler. A og B tænkte begge det samme, men 
de reagerede forskelligt på deres tanker.

At bekymre sig og gruble er nogle af de strategier, vi vælger, når 
vi skal håndtere problemer. Men det er ikke nogle særlig effek-
tive strategier, og de gør ikke noget godt for os. Det er faktisk de 
strategier, der får os til at mistrives psykisk. Derfor er det dine 
bekymringer og grublerier, vi skal arbejde med i forløbet.

Det er vigtigt at understrege, at vi altid skal handle på en situa-
tion, der kræver handling. Her handlede det for eksempel om 
at forstå situationen, og at skolen og forældrene fik taget den 
nødvendige snak med drengene. Men overtænkningen opstår, 
efter at man har handlet, og efter at situationen er håndteret. 
Det er netop denne unødvendige overtænkning om noget, der 
allerede er blevet håndteret, der er tale om.

Prøv at tænke tilbage på en af de gange, hvor du har bekymret 
dig og grublet over en hændelse eller en situation i lang tid.

1. Hvilken effekt havde grublerierne på dit humør?
 
 
 
 

2. Blev du i bedre humør?
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3. Eller blev du i endnu dårligere humør?
 
 
 
 

4. Når du nu ikke kan forudsige fremtiden, ved du så, om du 
bekymrer dig om det rigtige? (Ligesom A, der bekymrede sig 
om et telefonopkald, der aldrig kom).

 
 
 
 

5. Og når du ikke kan ændre på fortiden, kan dine grublerier så 
ændre på noget, der allerede er sket?

 
 
 
 

6. Er dine mange bekymringer og grublerier nogensinde endt 
med noget positivt?

 
 
 
 

Enhver tanke, vi har, bliver skabt gennem de samme elektroke-
miske processer i vores hjerne. Det vil sige, at alle tanker er lige 
gyldige. Alligevel ender vi tit med at tilskrive nogle tanker mere 
værdi end andre. Altså vi ender med at give nogle tanker mere 
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opmærksomhed end andre. Og det er ikke altid hensigtsmæs-
sigt for os. ”Jamen mine bekymringer og grublerier kan hjælpe 
mig med at finde en løsning på mine problemer,” vil du måske 
indvende nu. Og det er rigtigt, at det er godt at være løsnings-
orienteret.

Men kan du måske alligevel finde en løsning på problemet, selv-
om du ikke grubler eller bekymrer dig?

Svaret er, at det kan du godt. Der er ingen grund til at blive ved 
med at bruge en strategi, som ikke virker, og som ovenikøbet 
kan medføre eller forstærke angst, tristhed, stress og andre for-
mer for psykisk mistrivsel.

Vi kan ikke kontrollere, om vi får en triggertanke eller en bestemt 
følelse eller kropslig reaktion. Vi kan heller ikke styre, hvad der 
sker uden for os selv. Eller hvad andre mennesker gør. Men vi 
kan lære at få mere og mere indflydelse på, hvordan vi via egne 
tankeprocesser håndterer vores egen respons.

Den metakognitive terapi kan hjælpe dig med at blive ”herre i 
eget hoved”. Du kan få nogle mere hensigtsmæssige mentale 
strategier, du kan bruge gennem hele livet.
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Nr. 7: Om dine metakognitive antagelser og dine  
 strategier 

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Der findes et hav af strategier, vi som mennesker tyr til for at 
håndtere vores problemer og vores psykiske mistrivsel. Du har 
måske prøvet at gå lange ture, at meditere eller at skrive dagbog 
for at forsøge at få bugt med den triste følelse. Eller du har prø-
vet at tvinge dig selv til ikke at være ked af det og har forsøgt at 
skubbe de triste tanker væk. Men ingen af delene har hjulpet dig 
vedvarende eller godt nok.

Inden for den metakognitive terapi mener man, at det er over-
tænkning, der skaber psykisk mistrivsel. Altså at det er de mange 
timer, vi bruger på at gruble og bekymre os, som gør os endnu 
mere triste og angste.

Hvis du bliver ved med at være i de negative tanker, ligegyldigt 
hvad du gør, hjælper din strategi dig ikke. På gåturene følger de 
triste tanker med, angsten slipper ikke taget, selvom du medi-
terer, og du skriver og skriver i dagbogen, men finder ingen løs-
ninger, og selvom du forsøger at skubbe tankerne væk, bliver de 
ved med at være der. Men hvorfor bliver vi ved med at bruge de 
strategier, som tilsyneladende ikke virker, og som vi endda får 
det dårligere af?

Det gør vi, fordi vi har nogle overbevisninger, som befinder sig 
på det metakognitive niveau. De kaldes for metakognitioner, 
metaantagelser, metaoverbevisninger eller metakognitive anta-
gelser. De betyder alle det samme.
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Du kan have en metaantagelse, der fortæller dig, at du ikke kan 
lade være med at være i dine negative tanker, når de dukker op. 
Du mener ikke selv, at det er noget, du kan kontrollere. Så hver 
dag bruger du flere timer på at bekymre dig om fremtiden; det 
kan være nogle bestemte situationer, eller det kan være noget, du 
frygter, vil ske. Du grubler også over hændelser, der allerede er 
sket. ”Det er jo bare, sådan jeg er,” siger du måske til dig selv. Du 
har altså den metakognitive antagelse, at al den opmærksomhed, 
du har på bekymringer og grublerier, kan du ikke gøre noget ved.

Nogle mennesker bliver bange for, om deres tanker kan være 
farlige for dem, og forsøger derfor at skubbe dem væk og under-
trykke dem.

Det kan også være, at du tænker, at dine mange bekymringer 
og grublerier hjælper dig med at finde en løsning. For hvis du 
bare grubler nok, vil de forsvinde en dag, og hvis du bekymrer 
dig nok, vil du være forberedt på næste gang, du bliver ked af 
det eller angst, eller der sker noget i det ydre liv.

Men dine triste tanker eller din angst forsvinder ikke, hvis du 
tror, at du ingen kontrol har, hvis du forsøger at komme væk 
fra dem hele tiden, eller hvis du er af den overbevisning, at de 
forsvinder, hvis du bare tænker tankerne færdigt. Og de man-
ge timer, du bruger hver dag på at forholde dig til de negative 
tanker, har indflydelse på dit psykiske velbefindende. Du kan 
begynde at føle dig endnu mere trist. Det kan være, at din angst 
bliver værre, og måske ender du med at holde dig væk fra alle 
de sjove og hyggelige aktiviteter, du ellers kunne have deltaget i.

Vi skal have forandret nogle af dine metaantagelser, så det bli-
ver nemmere for dig at vælge den eller de strategier, der hjæl-
per dig med at få det bedre.

ARBEJDSARK 7
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1. Hvis du fandt ud af, at du faktisk godt kan reducere den tid, 
du bruger på at bekymre dig og spekulere over dine proble-
mer, vil du så stadig vælge at bekymre dig så mange timer 
om dagen? Eller ville du vælge at bekymre dig mindre?

 
 
 
 

2. Nu har du måske grublet i sammenlagt flere tusinde timer 
over mange år. Har du fundet en løsning?

 
 
 
 

3. Kunne du potentielt godt finde en løsning ved at gruble i én 
time om dagen i stedet for fem? Eller måske hvis du grub-
lede i 30 minutter?

 
 
 
 

Det er dit liv, og du bestemmer, hvad der er godt eller skidt for 
dig. Det, du kan få hjælp til gennem forløbet, er på et oplyst 
grundlag at kunne vælge nogle bedre strategier for dig og dit liv.

ARBEJDSARK 7
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KØREPLAN TIL 
SESSION 2

Temaer

I session 1 blev deltagerne introduceret for den metakognitive 
metode, og hvad det vil sige at beskæftige sig med deres tanker 
på metaniveau. Deltagerne skal i denne session introduceres 
for problem 1 og problem 2, altså idéen om, at det egentlige 
problem ikke er selve angstanfaldene eller det dårlige arbejds-
miljø m.m., men derimod alle tankerne om problem 1.

Derudover begynder vi også i denne session at arbejde 
med begrebet detached mindfulness.17 Tilstanden, som vi arbej-
der hen imod at dyrke og styrke for på sigt at kunne generalisere 
til samtlige tankeprocesser eller andre indre oplevelser.

På programmet i session 2 er også at arbejde videre med de 
negative metakognitioner om ukontrollerbarhed.

Overblik over sessionen

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.

17  Se Wells, 2009, kap. 5.
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• Gennemgang af sidste uges hjemmearbejde
• Udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 

antagelser)
• Introduktion til problem 1 og problem 2
• Introduktion til detached mindfulness
• Øvelse: Den lyserøde elefant
• Øvelse: Kig igennem tekst
• Introduktion til bevidst fokusskifte
• Øvelse: Lydfil med opmærksomhedstræning
• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats)
• Introduktion til hjemmearbejde
• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 

tre ting, gerne flere

Tjek af hjemmearbejde

Session 2 indledes med tjek af hjemmearbejde i plenum. Sørg 
gerne for, at alle deltagerne så vidt muligt deltager i refleksio-
nerne, som i større og større grad skal foregå på det metakogni-
tive niveau. Via terapeutens spørgsmål og interventioner gene-
relt skal der sørges for, at deltagernes metakognitive bevidsthed 
øges kontinuerligt. Spørg også, om nogle af dem havde proble-
mer med at udføre øvelserne. Nogle af deltagerne har måske 
prøvet at undertrykke deres bekymringer i løbet af dagen for 
at kunne ”gemme” dem til, når bekymringsbutikken åbnede om 
aftenen. Og andre har måske haft svært ved at adskille ”adfærd” 
og ”følelser” i indre og ydre fokus-øvelsen.

Klienter, som har haft svært ved at udføre bekymringsbutik-
ken, siger til tider: ”Jeg forsøgte at udskyde mine tanker to gan-
ge, men så kom de igen. Derfor gav jeg op, for det virkede ikke.”

Til dem fungerer det tit at sige: ”Hvis du spiser gulerødder to 
dage i træk, altså både mandag og tirsdag, har du så tabt dig 10 
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kilo, når du står op onsdag morgen? Eller måske onsdag efter-
middag, hvis du lige giver det nogle timer ekstra?”

Ingen vil bestride, at nej, vi taber os ikke 10 kilo af at spise 
gulerødder to dage i træk. Alligevel kan det være svært for mange 
at forstå, at ligesom vi skal træne og give det tid, når det handler 
om at skabe forandringer for vores krop, skal vi gøre det samme, 
når det handler om forandringer af vores tankeprocesser.

Indimellem vil du også møde klienter, som tror, at de skal 
udskyde alle negative tanker og problematikker. De ender der-
for med ikke blot at udskyde de ubehagelige tanker, men også 
beslutninger omkring deres livssituation, som skal tages. Økono-
miske beslutninger for eksempel eller helbredsmæssige, hvor det 
er nødvendigt at handle for at komme ud af en svær situation.

En klient troede for eksempel, at nogle beslutninger omkring 
hendes skrantende økonomi, som drænede hende, skulle 
udskydes. For det var jo tanken om de økonomiske problemer, 
der fyldte det meste af dagen. Det, der for en terapeut er ind-
lysende, er det ikke nødvendigvis for en klient, som forsøger at 
gøre det så godt som muligt. Så understreg derfor gerne over 
for holddeltagerne, at de ikke skal udskyde nødvendige handlin-
ger som at betale regninger, lede efter et arbejde, få omlagt lån, 
hente børn i daginstitution osv. Også selvom du umiddelbart 
tænker, at det ikke burde være nødvendigt at sige.

Skab mening for deltagerne

Er der enkelte deltagere, som havde svært ved at udføre hjemme-
arbejdet, skal du finde ind til hvorfor og prøve at give dem nogle 
justeringer. Under alle omstændigheder bør man kigge både på 
de situationer, hvor udskydelsen virkede, og de situationer, hvor 
det ikke virkede. På den ene side skal det understreges, at der 
findes en form for kontrol, i og med vedkommende har været 
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i stand til at udskyde de negative tanker – selvom det kun var 
få gange. På den anden side skal man kigge på mekanismerne: 
Hvad gjorde personen anderledes i de forskellige situationer?

• Hvad fungerede for dem?
• Hvad fungerede ikke?
• Har de forsøgt at udføre hjemmearbejdet? Hvordan?
• Eller opgav de, før de kom i gang? Proceduren skal undersø-

ges og justeres eller forklares igen.

Det er væsentligt for deres udvikling, at de prøver igen i løbet af 
den kommende uge at udføre øvelserne – også selvom de får 
nyt hjemmearbejde.

Hvis en deltager har svært ved at se meningen med en øvel-
se, skal du finde ud af, hvad det er, der ikke giver mening. Ellers 
er der risiko for, at de ikke får lavet det. Så spørg generelt altid 
ind til, hvorfor en deltager ikke har fået udført en øvelse. Måske 
var den for svær. Måske har deltageren ikke forstået formålet. 
Vurdér derefter, om I skal prøve igen, og om det måske giver 
mere mening, når I afslutter sessionen.

Det er vigtigt helt fra begyndelsen at adressere alle de tvivls-
spørgsmål, deltagerne kan have haft derhjemme, så de ikke 
mister modet eller får en fornemmelse af, at hverken metode 
eller øvelser er noget for dem. På den måde får du også skabt 
en kultur, hvor det er kutyme at stille spørgsmål eller at ind-
rømme, at noget er svært for en.

HUSK AT STYRE TIDEN

Hver gang du involverer deltagerne i en samtale i plenum, skal 
du holde øje med tiden. Den har det med at løbe løbsk, lige-
som nogle af deltagerne pludselig har en masse at fortælle. Styr 
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tiden. Det er muligt, at du indimellem står i en uforudsigelig 
situation, og der kan opstå hændelser eller samtaler, der tager 
længere tid, end du havde beregnet. Det skal der være plads til. 
Men det er der netop kun plads til, hvis du sørger for at holde 
tiden på alle andre områder.

Når du for eksempel spørger deltagerne om, hvad der er 
sket siden sidst, handler det om, hvad der er sket i deres hoved. 
Fokus er ikke på, hvad der er sket i deres liv, men på, hvordan 
de mentalt har responderet på det. Det er strategierne, metani-
veauet, og om de har anvendt værktøjerne, de lærte sidst, som 
vi interesserer os for.

Egen vurdering af metakognitive antagelser

Når hjemmearbejdet er drøftet færdigt, skal deltagerne udfylde 
hvert sit skema om egen vurdering af metakognitive antagel-
ser, arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive antagelser). 
Vurdér, om det er nødvendigt at tage en snak om punkterne på 
arket. Når arket er udfyldt, afleverer deltagerne det til dig. De 
skal huske at skrive navn og dato på.

Problem 1 og problem 2 

Deltagerne skal nu introduceres for problem 1 og problem 
2.18 Tanken bag problem 1 og 2 giver klienten en overordnet 
forståelse af, hvordan metoden fungerer, og hvorfor vi arbej-
der med styring af tankeprocesser og ikke tankeindhold. Det 
handler om her at introducere deltagerne for CAS, uden at vi 

18  Problem 1 og problem 2 er ikke en del af Adrian Wells’ eksplicitte teori, men 
en udledning heraf. Se også Burlan Sørensen, 2019, s. 35.
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nødvendigvis bruger begrebet CAS over for dem. Nogle delta-
gere har eventuelt allerede læst om metoden og ved derfor, 
hvad CAS betyder, men henvis generelt til ordene ”bekymrin-
ger” og ”grublerier”, ”negative tanker”, ”overtænkning” eller 
lignende og ikke ”CAS” for at være sikker på, at alle deltagere 
har en chance for at følge med. Det er som regel ikke nødven-
digt at bruge komplicerede sætninger eller abstrakte begreber 
over for deltagerne. Langt de fleste af os fungerer bedst med 
almindelige hverdagssætninger og eksempler eller metaforer. 
Så medmindre du har god erfaring med helt konkret at bruge 
begrebet CAS over for dine klienter, kan du overveje, om ikke 
”bekymringer”, ”grublerier”, ”negative tanker” eller lignende er 
nok.

Problem 1 og 2 er væsentligt for forståelsen af arbejdet 
med den metakognitive metode. Det, deltagerne skal lære at 
blive bevidste om, er, at det ikke er selve angstanfaldene eller 
sammenstødene med kollegaerne, og at det heller ikke er de 
sociale sammenkomster, der fylder samtlige af døgnets 24 
timer. Det er derimod tankerne om sidste gang, de oplevede 
den trykkende fornemmelse i brystet, og bekymringerne over, 
at kollegaen kritiserer igen, eller at man kan dumme sig i stør-
re forsamlinger, som fylder. Altså at problem 2 er væsentlig 
større end problem 1, selvom det er problem 1, langt de fleste 
klienter forsøger at løse.

Igen er det vigtigt, at du ikke er bange for at gentage dig selv. 
Det kan godt være, at du ender med at stille dine deltagere de 
samme spørgsmål, som de får med hjem i arbejdsarkene, eller 
at du stiller variationer over de samme spørgsmål hen over de 
næste mange sessioner. Men det er vigtigt, at du gentager poin-
ter, for samtidig med at du skal fylde ny viden på deltagerne, 
skal det gamle også fastholdes og vedligeholdes.
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Derfor skal du gentage spørgsmål som: 

• Hvordan tror du, at du vil have det psykisk, hvis du kunne 
reducere problem 2?

• Hvordan tror du, at dit liv ville se ud, hvis du kunne bekymre 
dig mindre og gruble mindre?

Giv gerne holdet et konkret eksempel: Forestil dig, at du er 
bange for at blive alvorligt syg. Måske har du et modermærke, 
der vokser. I stedet for at gå til lægen og få det tjekket bru-
ger du en masse tid på at tage billeder af mærket og på at 
google, hvad man skal være opmærksom på ved modermær-
ker i forhold til form, farve, hvordan det vokser osv. Du tjek-
ker overlevelsesstatistikker i forhold til modermærkekræft og 
går konstant rundt med frygten for at være eller at blive syg. 
Det, du kunne gøre, var at gå til lægen for at få et reelt svar. 
Spørgsmålet her er: Hvilken vej vil øge sandsynligheden for, 
at du kan løse dit problem uden at få en depression oven i det 
hele? Du kan selvfølgelig finde på de eksempler, du har lyst til, 
for at belyse forskellen på de forskellige tankesæt og valget af 
strategier.

Ikke alle spørgsmål til deltagerne skal der samles op på. Der 
vil også være spørgsmål, der fungerer som små frø, der sås, 
og hvor resultatet lader vente på sig. Men mens deltagerne 
venter, ligger spørgsmålene alligevel og ulmer. Meningen er, at 
disse spørgsmål skal fremme refleksioner på et metaplan. Det 
vigtige er på nuværende tidspunkt, at deltagerne har en opfat-
telse af, at deres liv på en eller anden måde vil blive bedre, 
hvis de kan reducere tiden, de grubler og bekymrer sig i. For 
hvis deltagerne skal være motiverede for at udføre øvelserne 
hjemme og gøre noget aktivt for at få det bedre, skal de kunne 
se fordelene ved ikke at overtænke.
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Detached mindfulness og de 70.000 tanker

Herefter skal du introducere deltagerne for begrebet detached 
mindfulness.19 Adrian Wells vælger ret tidligt i et forløb at gen-
nemgå detached mindfulness. Det er op til dig som terapeut, 
om du også vil gennemgå emnet i session 1 i stedet for i ses-
sion 2. En del mennesker har svært ved at forstå begrebet og er 
stadig i gang med at vænne sig til at skulle forholde sig til deres 
negative tanker på et metaniveau. Derfor bliver begrebet ikke 
introduceret som noget af det første i dette forløb, men deri-
mod på et tidspunkt, hvor deltagerne har fået en grundviden 
om den nye tankegang og er parate til at tage skridtet videre.

Til at introducere begrebet detached mindfulness kan du 
vælge at bruge den klassiske historie om, at vi hver dag har 
70.000 tanker.20

Spørg en eller flere af deltagerne:

• Kan du huske alle dine tanker fra i går?

Det er der ingen, der kan. Ligesom de heller ikke kan huske alle 
deres tanker fra i morges. Eller de tanker, de havde for en time 
siden.
 
Dernæst spørger du:

• Hvad gjorde du aktivt for at glemme alle de tanker?

19  Wells, 2009, kap. 5.

20  Inspireret af Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015. Det er svært 
at måle, præcis hvor mange tanker vi har. Pointen er, at vi har masser af forskel-
lige tanker, og at vi umuligt kan huske dem alle.
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”Ingenting” kan svaret typisk være. Derfor er det nu nemt at 
hjælpe deltagerne med at nå til konklusionen, at tankerne for-
svinder, netop fordi de ikke gør noget for at glemme dem. Tan-
kerne får altså ikke opmærksomhed. Tanker og følelser kom-
mer og går. Det er deres natur.21

Derefter spørger du deltagerne om de tanker, som de kan huske:

• Hvad gjorde du anderledes i forhold til de tanker, der blev 
hængende?

Svaret vil højst sandsynligt være, at de måske tænkte mere over 
dem, skrev dem ned eller noget tredje. Derfor kan du nu sam-
men med deltagerne konkludere, at de tanker, som deltagerne 
giver mere opmærksomhed, også er de tanker, de husker. Pro-
blemet er, at de negative tanker typisk er dem, der får en hel del 
opmærksomhed. Og omvendt at de tanker, de ikke giver ekstra 
opmærksomhed, glemmer de hurtigt igen. Fordi de forsvinder 
helt af sig selv.

Ved at tale med deltagerne om deres 70.000 tanker, og hvor-
for de kan huske nogle, men ikke andre, begynder de at forstå, 
hvad tilstanden detached mindfulness er. Det er nemmest for 
deltagerne at forstå tilstanden, hvis du tager udgangspunkt i 
deres eget liv, deres egne tanker og deres egne svar.

Som terapeuter bør vi generelt postulere mindre og spørge 
mere. Vi er eksperter, men vi skal ikke være eksperter på andres 
tanker og indre oplevelser. Derfor bør vi lade deltagere og klien-
ter selv nå frem til svarene ud fra deres erfaringsmæssige grund-
lag. Alle terapeuter ved, at man kan blive mødt med modstand. 
Så jo mere du spørger i stedet for at postulere, desto mere bli-
ver det klientens egen fortælling og klientens egne refleksioner, 

21  Frit efter Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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der giver ham svarene, og på den måde formindskes risikoen 
for modstand.

Sårmetaforen

Giv gerne deltagerne endnu et eksempel på, hvad der sker, når 
de giver deres negative tanker for meget opmærksomhed. Som 
for eksempel ved at fortælle om sårmetaforen, der handler om, 
at jo mere vi kradser i et sår, desto længere helingsproces ople-
ver vi også.22

Stil igen deltagerne en række spørgsmål, der hjælper dem til 
at nå frem til pointen via deres egne refleksioner:

• Hvad vil du gøre, hvis du kommer til at skære dig selv i 
armen? Ikke så alvorligt, at du skal på sygehuset, men nok til 
at det bløder lidt. Hvad gør du så ved såret?

Deltagerne vil svare, at de tager et plaster eller en forbinding på, 
og så vil de give såret noget tid til at hele. Måske renser de såret 
eller skifter plaster på et senere tidspunkt. Derefter vil de vente 
på, at såret heler af sig selv.

Spørg nu deltagerne:

• Hvad sker der, hvis du tager plasteret af og på 30 gange om 
dagen? Og hvis du begynder at rense med sæbe og vand? 
Og derefter klorhexidin? Flere gange i timen over flere timer. 
Og til sidst gnider du rundt i såret med vatpinde for at være 
sikker på, at der ikke sidder noget skidt rundt om såret.

22  Efter Wells, 2009, s. 138; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 199-201; og 2019, 
s. 229-230.
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De fleste vil svare, at såret bliver irriteret, og at det vil tage læn-
gere tid om at hele.

• Og hvad sker der, hvis du så også begynde at klø eller kradse 
i såret?

Så vil der gå betændelse i såret, og helingsprocessen bliver der-
med forhindret.

Måden, vi kradser i såret på, svarer til den måde, vi giver 
vores triggertanker ekstra opmærksomhed på. Vi kan ikke få en 
tanke til at forsvinde, hvis vi hele tiden fokuserer på den, og vi 
kan ikke få et sår til at hele, hvis vi hele tiden kradser i det.
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ØVELSE: Den lyserøde elefant23

Deltagerne skal også lave denne øvelse, som står beskrevet i 
detaljer i arbejdsark 11 (den lyserøde elefant).

Øvelsen kan fint laves med et helt hold. Giv instrukserne i 
plenum, og bed alle deltagerne i øvelsens første del om ikke at 
tænke på en lyserød elefant. Under ingen omstændigheder. De 
skal gøre alt, hvad de kan, for at holde denne tanke eller det-
te billede væk fra bevidstheden. Det får de et par minutter til. 
Efterfølgende skal de være detached mindful og betragte alle 
indre oplevelser som biograftilskuere, hvor de blot ser, hvad der 
sker på det mentale lærred, uden at blande sig i handlingen. 
Uanset hvad de ser, og om de kan lide det eller ej. Denne gang 
skal de ikke forsøge at holde den lyserøde elefant væk, de skal 
heller ikke fremprovokere den – de skal blot observere, hvad 
deres hjerne finder på. Uanset hvad det måtte være. Vælg et par 
deltagere ud, når du stiller spørgsmålene om, hvordan det gik i 
henholdsvis første del af øvelsen og anden del af øvelsen.

Hvis en deltager oplever at kunne lade være med at tænke på 
lyserøde elefanter i den første del, spørger du, om det krævede en 
ekstra indsats for ikke at tænke på lyserøde elefanter. Det vil det 
som regel gøre. Og selvom det er lykkedes at undertrykke tanken, 
vil det stadig være nemmere ikke at undertrykke. Man vil derfor 
også opleve, at anden del af øvelsen er nemmere. Konklusionen 
er, at det er nemmest at være i os selv eller endda være mindre i 
kontakt med uønskede tanker, når vi ingenting gør ved tankerne.

Hvis du har tid, må du gerne gentage øvelsen, men denne 
gang beder du deltagerne om hver især at finde frem til en nega-
tiv tanke, der fylder. Først må de under ingen omstændigheder 
tænke på den i et par minutter, efterfulgt af detached mind-

23  Inspireret af Wells, 2009, s. 83, s. 104; se også Burlan Sørensen, 2019, s. 272-
273; Burlan Sørensen, 2018, s. 108-111.
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fulness-delen. På denne måde bliver det endnu mere konkret, 
hvordan mekanismen ved både forsøg på tankeundertrykkelse 
og detached mindfulness helt specifikt fungerer i deres liv. Alter-
nativt kan du overveje denne version af øvelsen på et senere 
tidspunkt i forløbet, når deltagerne er blevet endnu mere for-
trolige med tankesættet.

ØVELSE: Kig igennem tekst24

Denne øvelse kan du bruge på to måder. Du kan bruge den som 
en detached mindfulness-øvelse og som opmærksomhedstræ-
ning. Øvelsen finder du i arbejdsark 12 (kig igennem tekst).

Vælg, om du vil skrive på vinduet med nogle tuscher, der er 
velegnede til det, eller om du vil skrive på et plastikchartek eller 
en plastiklomme. Deltagerne skal blot kunne se, hvad der står 
på plastiklommen, og de skal kunne kigge igennem det.

Vælg en triggersætning ud. Du kan enten vælge en af delta-
gernes triggere, eller du kan vælge en sætning, som mange vil 
kunne nikke genkendende til som en negativ tanke. For eksem-
pel ”Jeg er ikke god nok” eller ”Det bliver ikke bedre”.

Den udvalgte sætning skriver du på enten vinduesglasset 
eller plastiklommen. 

Herefter udfører du øvelsen med en eller flere af deltagerne.
Detached mindfulness-delen handler om, at deltageren kan 

se igennem sætningen og ikke behøver at forsøge at fjerne den 
eller kæmpe mod den, men blot skal registrere, at sætningen er 
der, uden at man behøver at forholde sig til den. Træningen i 
opmærksomhedsskifte optræder der, hvor deltageren kan væl-
ge at zoome ind på sætningen eller at se igennem den.

24  Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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Bevidst fokusskifte

Klienter og deltagere på metakognitive forløb bliver indimellem 
i tvivl om, hvad de egentlig må tænke på. De har måske forstået 
forskellen på indre og ydre fokus, men om natten, når de ikke 
kan sove, bliver de i tvivl om, hvad de skal fokusere på. Ikke alt 
indre fokus er skidt for os. Men deres indre fokus skal være 
på noget andet end bekymringstankerne. Deltagerne på holdet 
skal derfor også lære, at de kan skifte deres fokus bevidst fra 
både indre til ydre, men også fra indre (negative tanker) til indre 
(neutrale tanker eller tanker, der ikke direkte omhandler dem 
selv).

Vi kan have masser af tanker, der hverken er negative eller 
får os i dårligt humør. Vi kan for eksempel tænke på handlingen 
i den sidste film, vi har set, eller den seneste bog, vi har læst. Vi 
kan tænke på, hvordan stuen kan ommøbleres, hvordan væg-
gene kan males i andre farver, eller hvad der skal købes ind. 
Der er så mange andre ting, vi kan tænke på, som ikke nød-
vendigvis bliver meget personlige og derfor heller ikke får os til 
at ryge over i de negative tanker. Vi behøver ikke altid at skifte 
fokus fra indre til ydre, men blot fra indre til indre, det vil sige 
på andre tanker, der ikke har os selv i centrum. Du kan forklare 
denne handling til deltagerne og opfordre dem til at prøve det  
– i starten som en bevidst øvelse, som især er god om natten, 
når man skal sove og de negative tanker bliver ved med at kom-
me. Du kan også med udgangspunkt i figuren bevidst fokus-
skifte forsøge at synliggøre teknikken ved at tegne på tavlen, et 
vindue, et stykke papir eller en plastiklomme. Med andre ord: Vi 
tænker det meste af tiden. Men vi skal blive bedre og bedre til 
at kunne skifte vores fokus fra nogle uønskede tanker til andre 
mere neutrale tanker. Det er en god måde at træne sin opmærk-
somhed på.



3. Ny plan: Når klienten bliver 
bevidst om, at han eller hun er i sine 
bekymringer og grublerier, kan man 
vælge at skifte fokus til andre af de 
mange tanker, som ens hjerne kan 
generere, og som ikke direkte om-
handler en selv. De kan for eksempel 
handle om den bog, man lige har 
læst, aftensmaden, en huskeseddel 
om ting, der skal købes, osv.

1. Lad os forestille os, at ovenstående figur 
repræsenterer klientens hoved, og at de små 
prikker er klientens tanker. Prikkerne har forskel-
lige farver og viser variationen i tankerne. 

2. Her er de negative tanker, som 
klienten fokuserer på, når han eller 
hun bekymrer sig eller grubler 
(CAS), hvilket medfører følelses-
mæssige konsekvenser som for 
eksempel tristhed eller angst. 
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Stil gerne deltagerne dette spørgsmål, og lad dem eventuelt 
skrive deres svar på et stykke papir:

• Hvis du ikke skulle tænke på dig selv eller dit liv, hvad kunne 
du så ellers tænke på? Hvilke andre tanker kan du finde frem?

Det handler ikke om at finde frem til positive tanker eller ”a happy 
place”. Det handler om at rette opmærksomheden fra de negati-
ve tanker til andre tanker, der omhandler emner, man har en vis 
interesse for, og som ikke direkte har noget med ens liv at gøre.

Giv eventuelt deltagerne en ekstra plastiklomme med hjem, 
og lad dem også selv anvende teknikken, som det er gjort i model-
len. Det vil sige med forskellige prikker, der illustrerer bestemte 
tanker, og med pile eller cirkler, der viser, hvilke tanker de kan 
vælge at fokusere på.

Figur 1: Bevidst 
fokusskifte (en 
anden version 
af plastikchar-

tek-øvelsen)
(Linda Burlan 

Sørensen, 2017)
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ØVELSE: Opmærksomhedstræning med lyde

Det kan være en god idé også at give deltagerne lytteøvelser 
med hjem som en del af hjemmearbejdet. Du kan eventuelt lave 
en lydfil selv og sende den via mail (se ”Instruktion til opmærk-
somhedsøvelsen – indtaling til lydfil”).

Filen skal indeholde opmærksomhedstræning, så deltagerne 
får trænet bevidst fokusskifte i forhold til lyde. Lad øvelsen vare 
cirka 10 minutter. Bed deltagerne om dagligt eller i hvert fald 
hver anden dag at lytte til øvelsen. Da der er tale om mentaltræ-
ning, skal øvelsen gøres på tidspunkter, hvor de har nok energi 
og ikke er for trætte, stressede eller syge. Det kan være en del af 
deres hjemmearbejde til næste gang.

Hvis du vælger selv at indtale øvelsen, skal du sørge for at 
indtale teksten langsomt, tydeligt og neutralt. Du kan også vælge 
at få en oplæser til at indtale den. Undervejs i øvelsen skal du 
præsentere lytteren for forskellige lyde. Til det kan du anvende 
forskellige apps, der gør det muligt for dig at arbejde med for 
eksempel regnvejrslyde, et tog i bevægelse, bølger, utydelig sam-
tale, en knitrende pejs, lyden af summende insekter osv. Lydene 
kan du skrue op og ned for undervejs for at øge sværhedsgraden.

INSTRUKTION TIL OPMÆRKSOMHEDSØVELSEN  

– INDTALING TIL LYDFIL:25

Når du oplever depression, angst, stress eller anden form for 
psykisk mistrivsel, sker der ændringer i den måde, du tænker 
på. Bekymringer og grublerier kommer i fokus, og du kan finde 
det vanskeligere at gøre de ting, du normalt gør. De negative 
tanker fylder meget, og det kan virke, som om de har overtaget 
kontrollen med dit sind. Den første ting, vi kan gøre, er at hjælpe 
dig med at genvinde kontrollen over dine tankeprocesser ved 
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hjælp af en teknik, der hedder opmærksomhedstræning. Målet 
er, at du på længere sigt selv skal bestemme, hvilke tanker og 
følelser der skal have din opmærksomhed og hvor længe. Jeg vil 
bede dig lytte til denne fil 1-2 gange dagligt, dog ikke når du er i 
stærk affekt, er træt eller udmattet.

I løbet af øvelsen vil jeg bede dig om at rette din opmærksom-
hed mod forskellige lyde. Jeg vil også bede dig om at anvende 
din opmærksomhed på forskellige måder. Du skal blot følge 
mine instrukser efter bedste evne. Undervejs kan du opleve, at 
din opmærksomhed ændrer fokus, eksempelvis på tanker, der 
ikke har med øvelsen at gøre. Lige så snart du bliver bevidst om 
dette, vender du blot tilbage til øvelsen. Sidst men ikke mindst 
så husk, at kun øvelse gør mester.

Jeg vil allerførst bede dig om at lukke øjnene. Alternativt kan du 
vælge et punkt på gulvet foran dig, som du fokuserer på under 
hele øvelsen.

Læg nu mærke til alle de forskellige lyde, som du kan høre på opta-
gelsen. Tæl, hvor mange der er. Lyden af min stemme tæller med.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Jeg vil nu bede dig om at lytte efter, om der er andre lyde end 
min stemme og dem på optagelsen, som du kan høre. Er der 
andre lyde inde i det rum, du befinder dig i? Prøv at identificere 
dem. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder). 

Er der lyde uden for det rum, du befinder dig i? Prøv at identifi-
cere dem.
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(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Flyt nu din opmærksomhed hen på en enkelt lyd ad gangen, 
på lyden af toget, der kører. Koncentrér dig om denne lyd, og 
lad de andre lyde træde i baggrunden. Giv denne lyd din fulde 
opmærksomhed.

Ret al din opmærksomhed mod lyden af mennesker, der snak-
ker. Læg rigtig godt mærke til lyden. Fokusér på denne ene lyd. 
Lyden af mennesker, der snakker.

Læg nu mærke til lyden af regn. Prøv at give denne lyd al din 
opmærksomhed. Hvis du oplever, at andre lyde eller tanker 
og indre oplevelser trækker i din opmærksomhed, retter du 
atter din fulde opmærksomhed mod lyden af regn. Fokusér 
på denne ene lyd.

Begynd nu med at fokusere på lyden af min stemme. Læg godt 
mærke til den lyd. Prøv at rette al din opmærksomhed mod 
lyden af min stemme. Selvom du hører mange forskellige lyde, 
skal du prøve at give lyden af min stemme al din opmærksom-
hed. Fokusér på denne ene lyd. Lyden af min stemme.

Flyt nu din opmærksomhed hen på lyden af bølger. Læg godt 
mærke til denne lyd. Vær fuldt opmærksom på den lyd, uanset 
om du også kan høre andre lyde. Giv lyden af bølger din fulde 
opmærksomhed. Fokusér på denne ene lyd.

Læg mærke til nattens lyde. Prøv at give denne lyd al din 
opmærksomhed. Læg godt mærke til denne lyd. Fokusér på 
denne ene lyd. Nattens lyde. Hvis du lægger mærke til, at dine 
tanker begynder at vandre, vender du blot tilbage til øvelsen.
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Prøv nu at undersøge, om der findes lyde på optagelsen, som 
jeg ikke har bedt dig om at fokusere på. Ret hele din opmærk-
somhed mod at søge efter den eller de lyde.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Jeg vil nu bede dig om hurtigt at flytte din opmærksomhed fra 
lyd til lyd, efterhånden som jeg nævner dem: min stemme, men-
nesker, der snakker, træ, der brænder, regn, bølger, nattens 
lyde, tog. Vi gør det igen: tog, mennesker, der snakker, regn, nat-
tens lyde, min stemme, bølger, træ, der brænder.

Nu, når du har trænet det at fokusere din opmærksomhed, som 
du blev bedt om, vil jeg bede dig om at udvælge en lyd eller et 
område, som du selv vil fokusere på. Det kan være en enkelt lyd 
på optagelsen, men det kan også være et område – eksempelvis 
udenfor, indenfor, til venstre for dig eller foran dig. Giv denne 
lyd eller dette område al din opmærksomhed.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Vælg en ny lyd eller et nyt område, du vil fokusere på. Lad alle 
de andre lyde træde i baggrunden. Ret hele din opmærksomhed 
mod denne lyd eller dette område.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Prøv nu, om du på samme tid kan høre samtlige lyde. Vær 
opmærksom på alle lydene både i rummet og uden for rummet 
på én gang. Tæl så antallet af alle lyde, du kan høre på samme tid.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).
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Det er ikke vigtigt, om du kunne høre en lyd eller ikke. Det vig-
tigste er dit forsøg på at finde lyden samt dit opmærksomheds-
skifte fra én lyd til en anden, fra en tanke tilbage til øvelsen. Med 
dette in mente vil jeg nu bede dig om at besvare disse spørgs-
mål, som om jeg var i lokalet:

• Lykkedes det dig til en vis grad at flytte din opmærksomhed, 
som du blev bedt om?

• Havde du til tider fokus på tanker eller andre indre oplevel-
ser?

• Da du blev bevidst om dette, lykkedes det dig så at rette din 
opmærksomhed tilbage til øvelsen?

• Når du tager alle dine svar i betragtning, hvor meget kontrol 
mener du så at have over din opmærksomhed på en skala 
fra 0 til 10?

Øvelsen er slut.

Ekstra øvelse til senere brug 

Du kan eventuelt indspille en ekstra lydfil udelukkende med 
lyde, det vil sige uden din guidende stemme.26 Denne lydfil må 
deltagerne få i en af de sidste sessioner, når de i en periode 
har trænet ved hjælp af den guidende lydfil. Nogle terapeuter 
vælger ikke at lave en lydfil, men blot at bede klienten om selv at 
lægge mærke til forskellige lyde. Det er en smagssag. Erfarings-
mæssigt har jeg oplevet, at det fungerer bedst i begyndelsen 
med en lydfil, hvor klienten eller gruppedeltageren får at vide, 
hvilke lyde man skal rette sin opmærksomhed hen imod. Sene-
re kan vedkommende afprøve lydfilen udelukkende med lyde, 

26  Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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eller man kan bede ham om selv at finde lyde at lægge mærke 
til. Argumentet her er, at ikke alle forstår fra begyndelsen, hvad 
øvelsen går ud på, og der er ingen grund til at gøre det mere 
vanskeligt end højst nødvendigt for personen.

Husk at minde deltagerne om, at denne øvelse (det gælder 
begge lydfiler med og uden guidning) med tiden skal sættes 
på pause og kun tages op i perioder, hvor det opleves nødven-
digt med en genopfriskning af diverse øvelser. Dette gælder 
alle øvelser. Øvelsernes hovedformål er at træne hjernen i en 
bestemt retning, men på længere sigt skal de trænede mentale 
handlinger automatiseres, så de forekommer naturligt og helt 
af sig selv.



– 126 –

Køreplan til session 2

Evaluering af egen indsats

Bed deltagerne om at udfylde arbejdsark 2 (evaluering af egen 
indsats). Arket lægger deltagerne ind i deres deltagermappe.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Arbejdsark 8: Triggertanker og triggerbilleder
• Arbejdsark 5: Bekymringsbutikken
• Arbejdsark 9: Problem 1 og problem 2
• Arbejdsark 11: Den lyserøde elefant
• Arbejdsark 12: Kig igennem tekst
• Arbejdsark 13: Opmærksomhedstræning med lyde

Hvad tager du med dig?

Afslut dagens session med en kort snak om, hvad deltagerne 
tager med sig. Bed dem om at nævne minimum tre ting, men 
gerne flere.



Husk
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• Spørg mere, og postulér mindre. Deltagerne 
skal selv finde frem til svar.

• Fortæl deltagerne, at de skal udføre øvelserne 
på et tidspunkt af dagen, hvor de er friske og 
har overskud til at lave deres hjemmearbejde. 
De skal ikke være trætte eller stressede.

• Det handler mindre om at have lyst til at udføre 
sine øvelser og mere om at minde sig om målet 
med øvelserne og om den beslutning, de har 
taget om, at de vil gøre deres del for at opnå en 
bedre psykisk trivsel.

• Fortæl deltagerne, at det er bedre at udføre 
øvelsen hver anden dag eller hver tredje end 
slet ikke at udføre øvelsen.
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Nr. 8: Triggertanker og triggerbilleder27

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Inden for metakognitiv terapi taler man om triggertanker og 
triggerbilleder. Trigger er engelsk og betyder ”udløser”. Bille-
derne og tankerne kaldes triggere, fordi de typisk kan udløse 
en eller anden form for uhensigtsmæssig respons, eksempelvis 
overtænkning, og til tider kan ledsages af kropslige eller følel-
sesmæssige reaktioner.

En trigger kan eksempelvis være en tanke om eller et mentalt 
billede af en pinlig oplevelse, der hændte for fem år siden. Det 
kunne også være en bekymring om at komme til at sige noget 
dumt til mødet i morgen, at du bliver fyret, dumper til eksamen, 
eller en tanke om, at ingen kan lide dig. En uønsket tanke om, at 
du vil komme til at køre nogen ned, når du kører bil, kan eksem-
pelvis udløse ubehag i form af angst og utryghed, som også viser 
sig ved kropslig uro, og som potentielt også påvirker adfærden i 
form af undgåelsesadfærd: ”Hvis jeg bliver hjemme, så sker der 
i hvert fald ikke noget.”

HVORDAN IDENTIFICERER DU EN TRIGGER?

Hvis din problematik indebærer en depressiv tilstand, kan du 
prøve at huske efter, om du for nylig har oplevet, at dit humør 
blev værre.

Måske har du oplevet at blive fanget i spekulationer over, hvor 

27  Læs mere om begreberne i Wells, 2009; Burlan Sørensen, 2018 og 2019.
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slemt du har det? Du kan måske huske, at din tristhed blev tun-
gere – måske fik du lettere til tårer?

1. Hvad var den første tanke eller det første billede, der duk-
kede op i dit hoved i den situation?

 
 
 
 

Måske har du bemærket tidspunkter, hvor du er mindre aktiv, 
fordi du har travlt med at reflektere over dine følelser eller 
andre indre oplevelser? Prøv eventuelt at tænke efter, om du 
har oplevet at ”gå i stå” og blive fanget i negative tanker om dig 
selv og din situation.

2. Hvilken indledende tanke eller hvilket billede udløste efter-
følgende længerevarende grublerier?

 
 
 
 

Måske ved du, at du har en generel tendens til at bekymre dig 
om alt muligt. Prøv engang at tage udgangspunkt i en konkret 
situation, hvor du oplevede, at tankerne tog overhånd og deref-
ter resulterede i et følelsesmæssigt ubehag.

3. Kan du prøve at identificere den første tanke eller det første 
billede, der poppede op i dit hoved?

 
 
 

ARBEJDSARK 8



© 2021 Neokognitivt Institut ved Linda Burlan Sørensen 
(kopiering og distribuering tilladt med logo og kildehenvisning)

Prøv også at identificere nogle af dine mest typiske bekymringer.

4. Hvad begynder lavinen af bekymringer som oftest med?
 
 
 
 

5. Hvilken tanke sætter gang i alle de andre bekymringstanker?
 
 
 
 

6. Er der én eller flere af dine bekymringer, der udløser mere 
ubehag end de andre?

 
 
 
 

METABEKYMRINGER

Der findes også en bekymringsstil, der kaldes metabekymrin-
ger. Metabekymringer er bekymringer om bekymring. Det kan 
for eksempel være bekymringen for, at man vil tage skade af 
al den bekymring. En triggertanke med udgangspunkt i meta-
bekymring kan være ”jeg mister al kontrol”, eller det kan være 
tanken om, at ”jeg er ved at blive skør”. Det kunne også være 
bekymringen om, at den stress og det ubehag, bekymringerne 
udløser, vil skade ens hjerte eller andre dele kroppen. Er meta-
bekymringer noget, du kender til?
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VORES RESPONS PÅ TRIGGERNE

En hovedpointe ved metakognitiv terapi er, at vi ikke behøver at 
respondere med overtænkning, hver eneste gang en trigger pop-
per op. Det er i bund og grund det, alle redskaberne arbejder hen 
imod. Vi kan nemlig ikke kontrollere, om vi får en given trigger, 
men vi kan godt vælge, hvordan vi reagerer, når den dukker op.

Det kan derfor være brugbart at have et overblik over dine typi-
ske triggertanker og triggerbilleder, og du kan med fordel note-
re dem på et stykke papir. Det kan give dig en idé om, på hvilke 
tanker og billeder du især skal anvende dine redskaber og din 
nye viden.

En trigger kan være alt mellem himmel og jord, og alle menne-
sker har triggere. Det handler om, hvordan du responderer på 
dem. De tanker eller billeder, der trigger os, kan variere og helt 
ændres, så gamle triggere forsvinder og bliver erstattet med 
nye. Det er derfor altid vigtigt at huske, at det ”bare” er tanker og 
billeder. Bare fordi de udløser en følelsesmæssig eller kropslig 
reaktion i os, betyder det ikke, at de er vigtige. Hvad du stiller op 
med dem, har til syvende og sidst en afgørende betydning for 
din psykiske trivsel.
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PROBLEM 1 
(mine aktuelle problemer)

PROBLEM 2 
(tanker om problem 1)

Tidsforbrug: Dagligt___Ugentligt___I alt___
Konklusion:_______________________________

Nr. 9: Problem 1 og problem 228

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Der kan være mange årsager til, at folk oplever et behov for 
hjælp i forbindelse med psykisk mistrivsel. Fælles for de fleste 
er, at de har en række problemer eller udfordringer, de ikke selv 
kan kontrollere eller håndtere. Problemerne eller udfordrin-
gerne betyder typisk, at man har vedvarende ubehagelige indre 
oplevelser såsom negative tanker, tristhed eller angst. Det har 
intet menneske lyst til at opleve i længere tid ad gangen.

Prøv at kigge på de to cirkler på tegningen:

28  Se også Burlan Sørensen, 2019, s. 210-213.
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I problem 1-cirklen noterer du de problemer, som du oplever at 
have. Det kan være:

• Angstanfald
• Problemer i parforholdet
• Træthed
• Dårlig økonomi
• Søvnløshed
• Dårligt arbejdsmiljø
• Boligproblematikker
• Sygemelding eller sygdom
• Konflikter
• … eller noget helt andet.

Ofte er problemerne i problem 1-cirklen forbundne, men ikke altid. 
Alt det, du har skrevet ned i problem 1-cirklen, er specifikt for dig.

Det er indholdet i problem 2-cirklen til gengæld ikke. Hvis du 
kigger på modellen, kan du se, at den indeholder alle de tanker, 
bekymringer og grublerier, vi har om problem 1.

Som du kan se, fylder problem 2-cirklens problemer væsentlig 
mere end problem 1-cirklens problemer. Det er ikke, fordi ind-
holdet i problem 1 ikke er relevant eller virkeligt. Det er, fordi 
det, der i virkeligheden fylder mest, ikke er de problemer, du 
nemt kan finde frem, men derimod dine tanker og grublerier og 
bekymringer om dine problemer.

I problem 1 vil du kunne se, at det ikke kun er de reelle problemer 
og deciderede lidelser, som hører til her. Det er også symptomer-
ne på lidelserne. For eksempel kan søvnløshed være et resultat 
af den dårlige økonomi. Ligesom søvnløshed også kan være for-
bundet med en depressiv tilstand. Og hvis du for eksempel har 
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skrevet ”problemer i parforholdet”, har du måske også skrevet 
modløshed, tristhed, manglende energi. Det er alt sammen de 
direkte resultater af den store mængde af tid og energi, du bru-
ger på dine tanker om problemet, altså i problem 2-cirklen.

Du skal derfor minimere problem 2, fordi:

1. Vores grublerier om problemer skaber yderligere problemer 
for os. Som for eksempel søvnløshed, modløshed, tristhed.

2. Fordi vores grublerier om problemerne ikke løser problemer-
ne. De gør blot situationen værre.

At fokusere på problem 2 betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget 
ved problem 1, altså den dårlige økonomi, vores problemfyldte 
parforhold, den stressede arbejdsplads osv. Men måden, vi gør 
det på, er i første omgang at minimere vores mange bekymrin-
ger og grublerier.

Jo mindre du grubler og bekymrer dig, desto færre søvnproble-
mer, mindre tristhed og energitab vil du højst sandsynligt ople-
ve. Og du vil få mere overskud og tid til at beskæftige dig med 
andre spændende, nødvendige eller behagelige ting. Og ikke 
mindst til at tage dig af de reelle problemer i problem 1-cirklen.

Derfor kan du stille dig selv disse spørgsmål:

1. Kan jeg løse mine problemer ved at blive ved med at gruble 
over dem?
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2. Hvor længe har jeg grublet over dem nu?
 
 
 
 

3. Hvor længe skal jeg blive ved med at gruble over dem, før 
det virker?

 
 
 
 

4. Kan jeg eventuelt løse mine problemer uden at gruble? Hvis 
ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?

 
 
 
 

5. Hvis mine problemer ikke alle sammen kan løses, er der så 
en grund til at gruble videre over dem, når jeg nu ved, at det 
gør mig mere skidt tilpas?
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Nr. 10: At være detached mindful

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Begrebet detached mindfulness er et vigtigt begreb, og hovedfor-
målet med hele gruppeforløbet er at kunne opnå en tilstand af 
detached mindfulness i forhold til vores indre oplevelser og her-
under tanker, følelser og kropslige fornemmelser meget af tiden.

Det betyder ikke, at vi skal være ligeglade, og det betyder heller 
ikke, at vi ikke kommer til at opleve nederlag, dårlige livsperio-
der, udfordringer eller andre menneskelige vilkår. For det sker 
for os alle. Meningen er, at vi skal kunne reducere unødvendig 
psykisk smerte. Reducere og ikke eliminere. For det kan ikke 
lade sig gøre. Men hvorfor gøre ondt værre eller endda frem-
provokere eller fastholde unødig psykisk mistrivsel?

At være detached betyder at være adskilt. I dette tilfælde bety-
der det, at vi adskiller selvet fra tanken. Det vil sige, at vi ser os 
selv som observatører. Vi forsøger hverken at bedømme eller 
håndtere tanken. Vi registrerer den blot.

Mindfulness kan oversættes som at være ”til stede”, at være 
opmærksom. Det er her, vi er bevidste om tilstedeværelsen af 
tanker, overbevisninger, minder, kropslige fornemmelser og 
følelser. Det vil sige vores indre oplevelser.

Detached mindfulness betyder derfor, at vi ikke hænger fast i 
vores bekymringer og grublerier. Vi registrerer dem blot.

Når du er detached mindful, må du tænke på alt mellem him-
mel og jord. Målet er, at du skal undlade at forsøge at styre, 
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hvor sindet bevæger sig hen. Når du træner detached mindful-
ness, må du derfor ikke blande dig i, hvilke tanker eller billeder 
der dukker op. Du skal blot registrere dem. Eller blot konstatere 
aktivitet i dit sind.

Det er ligesom at være i biografen:

• Hvor ofte prøver du at lave om på handlingen, du ser på 
lærredet?

• Løber du for eksempel op på scenekanten og forsøger at få 
hovedpersonen til at gå til højre i stedet for venstre?

• Eller kan du ved hjælp af dine tanker stoppe hovedperso-
nens bryllup, fordi vi alle ved, at det bryllup er verdens dår-
ligste idé? (Og dermed stoppe selve filmens handling!).

• Beder du operatøren om at stoppe filmen og blive ved med 
at spole tilbage, så du (og alle de andre i salen) 15 gange i 
træk kan græde over Jack, der slipper Roses hånd og glider 
ned ad isflagen?

Hvis du stadig har lov til at gå i biografen i din lokale sal, har du 
nok ikke forsøgt det. Det ville heller ikke give mening. Du skal 
blot registrere, hvad der sker på lærredet fra scene til scene, 
uden at stoppe filmen eller spole tilbage. Du kan selvfølgelig 
opleve en reaktion på, hvad du ser, eller en holdning, der duk-
ker op. Det kan også være en fysisk eller emotionel oplevelse. 
Alle disse indre fænomener er blot forbigående reaktioner, som 
passerer af sig selv, uden at du behøver at tage dig af dem.
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Nr. 11: Den lyserøde elefant29

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

For at kunne vise dig endnu tydeligere, hvad detached mindful-
ness er, skal vi derfor prøve en øvelse, der handler om at være 
detached mindful i modsætning til at forsøge at undertrykke 
sine tanker.

Om lidt skal du lukke øjnene, og mens du holder dine øjne lukket, 
må du under ingen omstændigheder tænke på en lyserød elefant.

Sæt et ur til et par minutter. Gør alt, hvad der står i din magt, for 
at holde tanker eller billeder af en lyserød elefant væk fra din 
bevidsthed. Brug endelig alle de teknikker, du kender til, for at 
holde tanken væk.

Når uret ringer, åbner du øjnene igen.

Det var første del af øvelsen. Nu går vi videre til anden del.

Nu skal du ikke holde nogen tanker væk. Hverken tanker om en 
lyserød elefant, om din aftensmad eller noget som helst andet. 
Alle tanker er velkomne, og de må komme og gå, som de har 
lyst. Det bestemmer din hjerne selv. Du skal ikke aktivt forsøge 
at holde nogen tanker væk. Forestil dig, at du er i biografen, og 
at du er en passiv tilskuer til det mentale lærred med hjernen 
som projektor. Du skal blot observere uden at interagere med 
det, som din hjerne måtte finde på. Uanset hvad det måtte være.

29  Øvelsen er inspireret af Wells, 2009, kap. 5.
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Sæt igen uret til et par minutter. Og luk øjnene.

Når uret ringer, åbner du øjnene igen.

Hvordan var det for dig i den første del af øvelsen, hvor du ikke 
måtte tænke på den lyserøde elefant?

Tænkte du på den, selvom du ikke måtte?

Hvis du godt kunne lade være med at tænke på en lyserød ele-
fant, var det så nemt eller svært for dig at lade være? Brugte du 
ekstra energi på ikke at tænke på den? Var du måske hele tiden 
på arbejde for at holde dine tanker beskæftigede med alt muligt 
andet for at kunne holde elefanten væk?

Hvordan var det i anden del af øvelsen, hvor du måtte tænke på 
hvad som helst?

Hvor var det nemmest at være dig? I første eller anden del?

Hvis det lykkedes for dig at holde tankerne om en lyserød ele-
fant på afstand i første del af øvelsen, vil de typisk stadig ligge 
og vibrere i udkanten af bevidstheden. De er altså ikke helt væk. 
Og du har højst sandsynligt brugt en del energi på at holde dem 
væk. Det er unødig hårdt eller anstrengende at undertrykke 
specifikke tanker.

Det vil som regel være nemmest for dig at være der, hvor du 
ingenting skulle gøre. Hvor du ikke behøvede at undertrykke 
tanken om den lyserøde elefant, men hvor du havde lov til at 
lade tankerne komme og gå, som de nu engang gjorde.

Hvis du i anden del af øvelsen oplevede, at du blot registrerede 
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dine tanker og ikke følte noget behov for at håndtere dem eller 
forsøge at få dem væk, var du detached mindful. Det er i den til-
stand, alle tanker er velkomne, og hvor du hverken overtænker 
eller undertrykker.

Øvelsen virker måske fjollet, for hvad har lyserøde elefanter 
med noget som helst relevant at gøre? Men vi forsøger ofte 
at undertrykke tanker, vi ikke kan lide, eller som vi måske er 
direkte bange for. Det lille eksperiment viser, at når vi forsøger 
at undertrykke tanker, øger vi blot opmærksomheden på dem 
i stedet for. Måske kommer vi endda til at fremprovokere dem.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Idéen er, at vi kan anvende samme tilgang, når de negative tan-
ker dukker op. Det kan være dine uønskede tanker om død og 
ødelæggelse eller din frygt for at blive fyret eller forladt. Du er 
din egen biograf og kan nøjes med at registrere dine tanker, 
som om du så dem på et lærred. Filmen slutter om lidt, og så 
forsvinder tankerne alligevel af sig selv.

Du behøver ikke at reagere. Du må godt nøjes med at observere.
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12: Kig igennem tekst30

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Denne øvelse, som handler om opmærksomhedsskifte, fokuse-
rer på, hvad du ser.

Find et gennemsigtigt plastikchartek eller en plastiklomme, og 
skriv en af dine triggersætninger på plastiklommen. Det kan 
være, at din triggertanke er ”Jeg bliver aldrig glad igen”, ”Jeg kan 
ikke finde ud af mit arbejde” eller ”Bare jeg ikke går i panik”.

Kig på sætningen, du har skrevet, og læs den højt for dig selv.

Tæl, hvor mange ord der er, og tæl også, hvor mange bogstaver 
sætningen indeholder.

Kig derefter på bogstavernes farve, om det er skråskrift eller 
blokbogstaver, om det er store eller små bogstaver.

Når du har gjort alt det, skal du kigge væk fra plastiklommen og 
prøve at genkalde dig, hvad der var på den anden side. Du ved 
måske, at der var en sofa, eller at der var en dør. Men du så det 
nok ikke, mens du fokuserede på sætningen.

Derefter kigger du igennem plastiklommen og beskriver for dig 
selv i detaljer, hvad du ser på den anden side af lommen.

30  Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015; Burlan 
Sørensen, 2019, s. 203-205.
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FORMÅLET MED ØVELSEN

Formålet med øvelsen er at træne din evne til at skifte fokus. 
Du kan selv vælge, hvad du vil fokusere på. Om du vil fokusere 
på sætningen eller på rummet bag ved plastiklommen. Du kan 
også selv vælge, hvordan du vil forholde dig til din triggertanke. 
Om du vil kigge på den og tage hele sætningen ind og bekymre 
dig over den og gruble over den. Eller om du vil kigge på den og 
blot registrere, at den er der, men ellers ikke gøre mere ved den.

Kan du nu kigge igennem en negativ tanke? Eller enhver anden 
tanke?

Øvelsen her er god træning i at være detached mindful og er 
samtidig en opmærksomhedsøvelse. Detached mindfulness-
delen består af, at du kan kigge igennem dine tanker og bare 
lade dem være. De behøver nemlig ikke at få din opmærksom-
hed, blot fordi de er der. Opmærksomhedsdelen består af at 
være i stand til at zoome ind og ud på tankerne og at vælge, 
hvornår man gør hvad. Begge dele er godt for dig at kunne. Så 
træn gerne øvelsen minimum et par gange om ugen.
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Nr. 13: Opmærksomhedstræning med lyde
 
Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Du har nu fået en lydfil med hjem, som du kan lytte til mini-
mum hver anden dag, mens du udfører øvelsen, som du har 
fået den beskrevet.

Det er ikke noget, du skal gøre, fordi du skal til at være lydeks-
pert og kunne genkende diverse fuglepip fra hinanden. Pointen 
med at få en lydfil med hjem er, at du skal træne det, vi kalder 
for opmærksomhedsskifte. Du skal træne din opmærksomhed, 
ligesom du træner en muskel. Du skal lære bedre at kunne sty-
re, hvad du fokuserer på, og du skal blive bedre til at rette din 
opmærksomhed andre steder hen end på dine bekymringstan-
ker og grublerier.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Når du bliver god til at kunne veksle mellem, hvor du retter din 
opmærksomhed hen, kan du hurtigere skifte fra de negative 
tanker til andre tanker, der enten er neutrale eller mere spæn-
dende og berigende for dig, og fra indre til ydre fokus.

Hovedformålet er altid det samme: Du skal opleve at få en stør-
re indflydelse på, hvad du stiller op med de mange forskellige 
indre oplevelser, der opstår dagligt.

ARBEJDSARK 13





– 147 –

Køreplan til session 3

KØREPLAN TIL 
SESSION 3

Temaer

I session 3 fortsætter du arbejdet med detached mindfulness, 
hvor deltagerne skal træne at kunne generalisere tilstanden på 
flere af deres indre oplevelser.

Overblik over sessionen

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.

• Gennemgang af sidste uges hjemmearbejde
• Udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 

antagelser)
• Fortsæt med detached mindfulness
• Øvelse: Et tog af tanker
• Øvelse: Tigerøvelsen
• Øvelse: Associationsøvelsen
• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats)
• Introduktion til hjemmearbejde
• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 

tre ting, gerne flere
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Tjek af hjemmearbejde

Tag en snak med deltagerne om, hvorvidt de syntes, at hjem-
meopgaveøvelserne var nemme at gå til, eller om de havde 
problemer med dem. Giv god plads til, at deltagerne kan stille 
spørgsmål.

Detached mindfulness kan afføde mange spørgsmål, fordi vi 
er så vant til, at vi skal ”gøre noget” ved vores tanker. Mange 
mennesker kan have svært ved at forstå, at de kan få det bedre 
ved ikke at gøre noget og ved ikke at forholde sig til alle deres 
negative tanker, blot fordi de dukker op. Din opgave som tera-
peut er derfor at skabe mening for deltagerne, så de bliver ved 
med at udføre øvelserne og bliver ved med at træne blot at regi-
strere deres bekymringstanker.

Egen vurdering af metakognitive antagelser

Derefter udfylder deltagerne skemaet om deres metakognitive 
antagelser fra arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 
antagelser) og afleverer det til dig.

Denne gang kan du tage en snak med deltagerne om de to 
sidste spørgsmål:

• Skriv et par ord om, hvordan du evaluerer din bedring siden 
sidst. Eller nøjes med at sætte et vurderingstal fra 0 til 10, 
hvor 0 er ingen bedring, og 10 er stor bedring.

• Hvorfor tror du, at du har opnået en bedring/ikke har opnå-
et bedring? 

Spørgsmålene ligger i forlængelse af hjemmearbejdstjekket og er 
derfor en god anledning til at adressere vigtigheden af den konti-
nuerlige træning og at prioritere at udføre øvelserne derhjemme.
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Løft altid deltagerne op på metaniveau

Generelt skal hovedparten af alle de spørgsmål, du stiller dine 
deltagere, løfte dem op på metaniveau. Dine spørgsmål skal 
være med til at skabe metarefleksioner. Pointen er, at det 
til syvende og sidst handler om, at de skal være i stand til at 
betragte deres indre oplevelser samt strategier ud fra et meta-
perspektiv, lære selv at evaluere effekten af de anvendte strate-
gier samt være i stand til at vælge netop de strategier, der tjener 
dem bedst.

At kunne generalisere og derved anvende detached mindful-
ness på flere og flere af deres tanker og andre indre oplevelser 
er et essentielt mål. Træningen af deres opmærksomhed under-
støtter automatiseringen af detached mindfulness på triggere 
eller andre efterfølgende negative tanker. For generaliseringen 
af tilstanden kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Deltagerne 
skal forstå, at det kun er via træning, at hjernen begynder at 
automatisere nogle af processerne. At vågne klokken 3 om nat-
ten med en bekymringstanke skal i sidste ende resultere i, at 
man siger: Jeg kan ikke tage mig af tanken lige nu. Den forhol-
der jeg mig til senere. For jeg kan se igennem tanken uden at 
behøve at bearbejde den. Også selvom det er svært at falde i 
søvn igen. Sådanne typer af tankeprocesser skal gerne ske lidt 
hurtigere end før og på sigt gerne af sig selv. Vel vidende at vi 
ikke har en perfekt løsning til alt, og at der altid vil være dårlige 
dage, nætter og situationer, som påvirker os. Men en reduktion 
af overtænkning med en resulterende generalisering af en deta-
ched mindful tilstand er det, vi stræber efter.

Husk generelt, at det for deltagerne ikke nødvendigvis er 
nærliggende at kæde tingene sammen. Det er langtfra alle klien-
ter eller deltagere, der er klar over, at evnen til at styre opmærk-
somheden hænger sammen med graden af psykisk trivsel og 
mistrivsel. Det er derfor din opgave som terapeut at gøre delta-
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gerne bevidste om sammenhængen. Nogle deltagere vil opleve 
en bedring i forhold til deres psykiske velbefindende, men vil 
ikke nødvendigvis forstå, hvorfor de oplever det. Hvis det er til-
fældet, risikerer de at falde tilbage i symptombehandlingen og 
får ikke anfægtet de metakognitive mekanismer, der ligger bag 
overtænkningen. Derfor er forståelsen så vigtig. Men det skal 
være personen selv, der vælger ikke at overbehandle sine tan-
ker, og personen skal også vide, hvorfor det er vigtigt at træne 
sin opmærksomhed. Det er derfor, at spørgsmålene til delta-
gerne er så essentiel en del af det terapeutiske forløb.
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ØVELSE: Et tog af tanker31

Detached mindfulness er en tilstand, alle kender til og har været 
i. Men vi er ikke vant til at tale om tilstanden og heller ikke nød-
vendigvis til overhovedet at lægge mærke til den. Derfor skal du 
blive ved med at vende tilbage til begrebet. Især i gruppesammen-
hænge er det vigtigt at gentage øvelser og idéen bag, fordi en del 
mennesker også kan være hæmmede af at sidde sammen med 
andre og ikke nødvendigvis får spurgt om det, de er i tvivl om.

En af de andre metaforer, du også kan fortælle dine delta-
gere om, er, hvordan de kan se på deres tanker som et tog fuld 
af vogne. Hver vogn indeholder nogle af deres mange tanker. 
Den første vogn, lokomotivet, er triggerkognitionen, og de føl-
gende vogne er de efterfølgende bekymringer og grublerier: 
”Hvad hvis jeg fejler igen?” ”Er der overhovedet nogen, der kan 
lide mig?” ”Jeg kan ikke sige noget klogt til møderne.” ”Det går 
galt til eksamen.”

Lad os forestille os, at vi står på perronen, og når toget kører 
ind på perronen, kan vi vælge at stige på toget op til lokomotivet 
(triggertanken) og køre med videre sammen med alle de efter-
følgende bekymringer og grublerier. Men vi kan også vælge at 
lade toget af tanker køre forbi. Toget stopper muligvis lige præ-
cis på den perron, vi står på. Men vi har valget ikke at stige på 
toget og bare lade toget køre videre. Hvis man pludselig bliver 
bevidst om, at man allerede er hoppet på et bekymringstog, kan 
man altid vælge at stå af. Det er aldrig for sent.

Deltagerne skal være bevidste om, at der ikke er nogen, der 
tvinger dem op på toget. Der er ikke en naturlov, der fortæller 
os, at bare fordi toget stopper, skal vi også beskæftige os med 
vores tanker. I det øjeblik toget med alle bekymringer og grub-

31  Inspireret af Wells, 2009, s. 84; se også Wells, 2007, s. 250, 272; se også 
Burlan Sørensen, 2019, s. 201-202.
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lerier forsvinder ud i horisonten igen, behøver vi ikke at beskæf-
tige os med dem mere. Bekymringer og grublerier kan nemlig 
ikke eksistere uden vores opmærksomhed.

Billedet giver ofte klienter en bedre forståelse af, hvad begre-
bet detached mindfulness er. Tag fat på arbejdsark 16 (et tog af 
tanker), og lad deltagerne udfylde hvert sit tog af tanker.

ØVELSE: Tigerøvelsen32

Næste øvelse er tigerøvelsen, som også er en klassiker inden for 
metakognitiv terapi.

Lad alle deltagerne lukke øjnene, og bed dem herefter om at 
tænke på en tiger. Instruér dem i at lægge mærke til, hvad tige-
ren laver. De skal ikke involvere sig i, hvad tigeren gør, men blot 
observere dens udseende, dens bevægelser og omgivelserne. 
Brug også her biografmetaforen, hvor man blot skal være en 
tilskuer til de billeder, tanker og indre fornemmelser, man måtte 
opleve undervejs.

For at hjælpe dem på vej kan du stille dem disse spørgsmål:

• Er tigeren i junglen?
• Drikker den vand?
• Sover den?
• Løber den?
• Har den unger omkring sig, eller er den alene?
• Er det lyst eller mørkt udenfor?

Giv deltagerne forskellige billeder, så du hjælper dem med at 
tænke på en tiger.

32  Wells, 2009, s. 82; Burlan Sørensen, 2018, s. 201-204.
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Derefter vælger du en af deltagerne ud og spørger vedkommende:

• Har du set en tiger?
• Prøv at fortælle mig om den.
• Hvad lavede den?
• Lykkedes det dig blot at observere tigeren uden at blande 

dig i, hvad den lavede?
• Du fortæller mig altså, at du har set en tiger. Men havde du 

en virkelig tiger i dit hoved?

Hvis deltageren bliver forvirret over spørgsmålet, kan du stille et 
par mere præcise spørgsmål:

• Havde du en virkelig tiger i dit hoved – altså en tiger af kød 
og blod?

• Hvis det ikke var en virkelig tiger, hvad var det så?

Der kan være forskel på, hvad folk svarer. Derfor skal du sørge 
for at blive ved med at stille opklarende spørgsmål, indtil delta-
geren når frem til svaret, at nej, det var ikke en virkelig tiger, det 
var en forestilling, et billede af en tiger.

Pointen er, at alle deltagerne på holdet skal blive klar over, at 
billedet af tigeren er noget, deres hjerne selv har skabt, og at de 
ikke behøver at blande sig i, hvad tigeren laver. Tigeren her er 
et mentalt billede, og de kan vælge at forholde sig til tigeren, på 
samme måde som når de ser en film i biografen.

Det handler om at give deltagerne en oplevelse af, at de ikke 
er deres tanker, men at de har tanker. De indre oplevelser bli-
ver skabt af hjernen, som altså er en del af kroppen. Den del 
kan de ikke styre, men de kan styre, hvordan de forholder sig 
til dem. Er de i stand til at forholde sig passivt til tigeren og blot 
observere den, betyder det, at det kan de også være i stand til i 
forhold til andre tanker. Her vender vi tilbage til fordelene ved at 
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være detached mindful, hvor tanken eller billedet om tigeren vil 
forsvinde helt af sig selv, ligesom alle bekymringstankerne også 
vil forsvinde. Helt af sig selv. Tanker og følelser er forbigående 
fænomener i vores krop og sind. At gøre deltagerne bevidste 
om det er en væsentlig del af øvelsen. Ellers bliver tigerøvelsen 
blot en ligegyldig øvelse.

DET HANDLER OM KOGNITIONER

Du vil måske opleve, at nogle deltagere ikke har set en tiger, og 
de tror derfor, at de ikke kan lave øvelsen, og fokuserer på den 
manglende tiger i stedet for de andre billeder eller tanker, der 
dukkede op. For de har haft nogle andre kognitioner. Emnet er 
ligegyldigt. Det handler ikke om, hvorvidt det er en tiger, en ele-
fant eller en ny bil. Formålet er, at deltagerne skal se, at det er 
deres hjerne, der skaber tanker og billeder, og at de kan lære at 
vælge, hvordan de forholder sig til deres indre oplevelser. Selv 
de kropslige.

Den deltager, der ikke har set en tiger, spørger du om, hvad 
vedkommende i stedet så eller tænkte. Derefter kan du gentage 
øvelsen i plenum og bede vedkommende om at forholde sig 
detached mindful i forhold til de billeder eller tanker, der måtte 
opstå i stedet for tigeren. Nogle ser en film med en tiger, andre 
ser en anden film. Pointen er, at de igen skal forholde sig passivt 
ligesom biograftilskueren, der heller ikke rejser sig fra sin stol 
og begynder at hive i filmlærredet for at flytte tigeren eller bilen 
eller isbjerget. Ligesom altid gælder det, at repetition hjælper 
dine deltagere videre, så vær ikke bange for gentagelsen.

I det hele taget er det en god idé at gentage øvelsen og bede 
deltagerne om at erstatte tigeren med en trigger eller en af 
deres typiske negative tanker.
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ØVELSE: Associationsøvelsen33

Inden deltagerne bliver sendt hjem med deres hjemmearbejde, 
kan du lave associationsøvelsen med dem. Derhjemme kan de 
også lave en variant af øvelsen med deres triggere eller med 
deres typiske negative tanker.

Deltagerne skal forestille sig, at deres tanker er ligesom sky-
er, der bevæger sig hen over himlen. Øvelsen går ud på at for-
holde sig til sine tanker og indre fornemmelser, præcis som vi 
ville forholde os til skyerne på himlen. Altså hvor vi tillader dem 
at være til stede og optage noget plads og tid, vel vidende at de 
før eller siden vil passere forbi helt af sig selv.

I øvelsen skal deltagerne passivt observere de tanker, billeder 
eller minder, der dukker op som en reaktion på en række ord, du 
skal remse op for dem. Ordene er som udgangspunkt neutrale 
for deltagerne, men kan indimellem også sætte negative tanker i 
gang. Hvis dette sker, så undlad næste gang at opremse det eller 
de ord, der har fungeret som trigger for en eller flere på holdet.

Instruér først deltagerne i, at de ikke aktivt skal tænke på 
noget eller blande sig i processen. De skal heller ikke prøve at 
kontrollere eller analysere, hvad de tænker eller ikke tænker, 
hvad de føler, eller hvad de oplever af kropslige fornemmelser. 
De skal blot observere, hvad der sker. Og de skal også vide, at det 
er okay, hvis der ikke dukker noget nævneværdigt op. Det skal 
de blot acceptere og observere det faktum, at ordene ikke fik 
sat hverken billeder, nye tanker eller andre associationer i gang.

Bed deltagerne om at sætte sig til rette og eventuelt lukke 
øjnene. Derefter remser du en række af tilfældige neutrale ord 
op. Det kan være ting, du lige umiddelbart kan se i dine omgivel-
ser, eller hvad som helst andet. Så længe ordene er neutrale og 

33  Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015; Wells, 2009, s. 81; 
se også Burlan Sørensen, 2019, s. 111-113.
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ikke umiddelbart er nogle af deltagernes triggerord. Gå eventuelt 
sagsformuleringerne igennem under forberedelsen af dagens 
session for at få et bedre overblik over, hvilke ord du skal undgå.

Opgaven går nu for deltagerne ud på, at de skal forholde sig 
passivt til hvert et ord, du nævner, ligegyldigt hvad ordet sætter 
i gang af associationer. Efter den første opremsning af ord spør-
ger du i plenum, hvorvidt det lykkedes deltagerne at forholde 
sig passivt til ordene. Lykkedes det dem at sidde som tilskuere i 
en biograf og blot observere, hvad der skete på lærredet?

Lav øvelsen igen. Spørg igen deltagerne om, hvorvidt det lykkedes 
dem at forholde sig passivt til ordene og blot observere tankerne 
og eventuelle andre indre oplevelser. Du skal være opmærksom 
på, at øvelsen eventuelt skal gentages flere gange, indtil du får 
en fornemmelse af, at kursisterne har forstået mekanismen.

Efterfølgende kan du gentage øvelsen med at sætte nogle 
triggere ind imellem de neutrale ord. Det kan være vanskeligt at 
sikre sig, at alle på holdet reagerer på de valgte ord, men du kan 
efterfølgende spørge holdet, hvordan det er gået, og tage en 
snak i plenum med de personer, som har responderet anderle-
des end med detached mindfulness på et eller flere af ordene. 
Belys den mentale aktivitet, der har været til stede, eksempelvis 
personens øgede fokus. Det er netop denne proces, der ender 
med, at visse ord bliver hængende. De forsvinder ikke af sig selv 
ligesom de neutrale ord. Gentag gerne øvelsen nogle gange, 
indtil deltagerne får en oplevelse af, at de godt kan forholde 
sig detached mindful til triggere eller negative tanker. Derefter 
kan I snakke om, hvad der sker med tankerne, når de ikke får 
opmærksomhed – og det gælder også de kropslige eller følel-
sesmæssige reaktioner, der måtte opstå i forbindelse med visse 
tanker eller mentale billeder.
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NÅR DE UDFØRER ØVELSEN HJEMME

Idéen er, at deltagerne skal lære at bruge samme strategi over 
for deres triggertanker og andre ubehagelige indre tilstande, 
næste gang de oplever dem. De får som opgave at foretage 
øvelsen derhjemme, som du kan se i arbejdsark 14 (associati-
onsøvelsen), men der skal de også blande deres triggerord eller 
triggersætninger sammen med de neutrale ord. Det er imidler-
tid vigtigt, at de har oplevet at kunne forholde sig neutralt obser-
verende til remsen af ord først. Derfor skal de fleste af dem også 
udføre øvelsen et par gange derhjemme uden triggerordene, 
præcis som I har udført øvelsen i plenum.



– 158 –

Køreplan til session 3

Evaluering af egen indsats

Lad deltagerne udfylde arbejdsark 2 (evaluering af egen ind-
sats). Arket lægger de ind i deres deltagermappe.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Arbejdsark 14: Associationsøvelsen
• Øv bevidst fokusskifte fra indre til indre, som I talte om i 

session 2
• Arbejdsark 13: Opmærksomhedstræning med lyde
• Arbejdsark 5: Bekymringsbutikken
• Generelt skal deltagerne øve detached mindfulness på flere 

og flere af deres indre oplevelser og herunder triggere

Hvad tager du med dig?

Afslut dagens session med en kort snak om, hvad deltagerne 
tager med sig. Bed dem om at nævne minimum tre ting, men 
gerne flere.
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• Du kan monitorere fremskridt, når deltagerne 
udfylder arbejdsark 1 (egen vurdering af meta-
kognitive antagelser). I skemaet kan du også se, 
hvad de hver især skal arbejde med, hvad der 
mangler, hvad de skal øve mere osv.

• Husk at normalisere tanker og indre tilstande. 
Mange mennesker ved ikke, at det er helt nor-
malt at have visse indre oplevelser.

• Brug også gerne lidt tid på at minde deltagerne 
om, at ikke alt indre fokus er problematisk, og 
at man kan bruge indre fokus på andre tanker 
til både at løse problemer, til at lade dem ligge, 
når det passer bedst ind i situationen, og til at få 
et mere neutralt eller endda mere spændende 
indre liv. Følelsesmæssig neutralitet skal frem-
hæves som den tilstand, hvor vi mennesker bør 
befinde os det meste af tiden.

• Brug generelt gerne dig selv i de eksempler, 
du fortæller videre til deltagerne – dog uden at 
blive privat.
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ARBEJDSARK 14

Nr. 14: Associationsøvelsen34

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Som hjemmearbejde skal du nu selv indtale en lydfil. De fleste 
smartphones har en optagefunktion, og ellers findes der for-
skellige optageapps, du kan hente til din telefon. Vælg en app 
med loopfunktion, så optagelsen kan køre i ring.

Du skal udvælge en række neutrale ord. Ordene skal du indtale 
på en lydfil. Derefter afspiller du lydfilen et par gange, indtil du 
når en tilstand, hvor du har forholdt dig neutralt observerende 
til rækken af ord. Derefter laver du endnu en optagelse. Men 
denne gang skal du mellem de neutrale ord placere dine trig-
gere – minimum tre, men gerne flere.

Triggerord kan for eksempel for én person være ”chef”, ”rap-
port”, ”deadline”, ”kollegaer”. For en anden er triggerordene 
eller triggersætningerne måske ”panik”, ”eksamen”, ”Jeg klarer 
det aldrig”, ”Klappen går ned” eller ”Jeg dur ikke til noget”.

Listen kunne derfor se sådan ud for én person:

Sofabord, orkidé, vandkande, kuglepen, chef, vindue, vase, plan-
te, gulvbrædder, tegning, rapport, kage, pude, kaffekop, græs, 
kollegaer, blå, træ, bænk, solskin osv.

Og for en anden person kunne listen se sådan ud:

34  Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015; Wells, 2009, s. 81; 
se også Burlan Sørensen, 2019, s. 111-113.
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Æble, skål, serviet, vitaminpille, gaffel, panik, opvaskestativ, 
skammel, sko, flyverdragt, computer, lampe, vindueskarm, 
eksamen, klaver, græs, gul, lampe, tekande, jeg klarer det aldrig, 
kaffekande, æbler, reol, orkidé osv.

Læg mærke til, at du skal begynde remsen og slutte remsen 
med neutrale ord. Når du har indtalt den lange liste af ord 
blandet med dine triggerord eller triggertanker, afspiller du 
lydfilen, mens du holder dine øjne lukket. Øvelsen går ud på, 
at du skal øve dig i at være lige så passivt observerende over 
for dine triggerord og triggersætninger, som du er over for de 
neutrale ord.

Har du ikke noget at optage på, skriver du blot en liste med 
ordene og læser dem højt for dig selv i stedet for at afspille dem 
fra en lydfil.

Sæt en alarm, så du udfører øvelsen i minimum tre minutter. 
Udfør gerne øvelsen et par gange om dagen, og ellers minimum 
én gang. Hver gang du udfører øvelsen, træner du det at for-
holde dig passivt til de tanker, billeder, følelser og kropslige for-
nemmelser, som ordene vækker i dig.

Nøjagtig som med den lange række af neutrale ord skal du blot 
observere triggertankerne og huske, at tanker kommer og går 
helt af sig selv. Se tankerne som skyer på himlen, der passerer 
forbi, og husk, at du ikke behøver at hæfte dig ved dem, bare 
fordi de dukker op.

Efter at du har udført øvelsen på denne måde i en 3-4 dage, 
må du gerne holde en pause på lige så lang tid. Dernæst kan 
du udføre øvelsen igen i et stykke tid, men denne gang skal du 
lade optagelsen køre, mens du gør noget andet. Det kan være 
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at lægge tøj sammen, vaske op, rydde af bordet osv. Du skal blot 
fortsætte med at gøre det, du er i gang med.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Du skal lære at anvende den samme strategi over for de nega-
tive tanker, følelser eller kropslige reaktioner, som du bruger 
over for de mere neutrale indre oplevelser. Altså blot observe-
re tankerne og huske, at der kommer en ny tanke lige om lidt. 
Husk, at du ikke behøver at forholde dig til alle de tanker, der 
dukker op i dit hoved, uanset hvornår de dukker op, og hvad 
du er i gang med.

ARBEJDSARK 14
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Nr. 15: Den nemmeste vej væk fra negative tanker

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Når du har det skidt, er det forståeligt og logisk, at du gerne 
vil væk fra negative tanker og ubehagelige følelser, og du ville 
egentlig helst være fri for de tanker og følelser, som forstyrrer 
dig. Men alle mennesker har negative tanker, og alle mennesker 
oplever dårlige dage. Hvad er så forskellen på de mennesker, 
hvis negative tanker ikke fylder særlig meget, og de mennesker, 
hvis tanker fylder hele deres dag?

Forskellen ligger i copingen, som du også har læst om i arbejds-
ark 6 (om psykisk mistrivsel). Det fungerer typisk ikke at forsøge 
at behandle tankerne via overtænkning eller at bekæmpe dem 
med diverse tankeundertrykkelsesforsøg. Ikke vedvarende i 
hvert fald.

Nu er du nået halvvejs igennem gruppeforløbet. Måske kan du 
allerede nu evaluere oftere og hurtigere, hvorvidt din strategi 
hjælper dig videre. Og du skal kunne spørge dig selv:

• Hjælper det mig at have så meget fokus på mine negative 
tanker?

• Hjælper det mig at bekymre mig så meget?
• Hvis jeg prøver at skubbe tankerne væk, får jeg det så bedre, 

og forsvinder tankerne?

Forestil dig, at der foran dig står en stor lagkage. Dit mål er at 
skære et stykke lagkage til dig selv og lægge det på en tallerken. 
Hvis du vælger at bruge en stor 1,5-liters colaflaske til at skære 
kagen ud med, vil det så lykkes for dig at få skåret et stykke og 
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lagt på din tallerken? Højst sandsynligt ikke. Spørgsmålet er i 
virkeligheden heller ikke relevant for dig, for du ville aldrig bruge 
en colaflaske til at skære med. Ikke desto mindre er forkerte 
strategier noget af det, vi bruger en masse tid på i vores hver-
dag. Men vi ser dem bare ikke, medmindre de er så konkrete 
som colaflasken og lagkagen.

Når det handler om vores psykiske velbefindende, bruger vi 
ofte nogle ineffektive metoder. Hidtil har du benyttet dig af et 
ikkehjælpsomt værktøj til at få minimeret den tid, du er i dine 
bekymringer og grublerier hver dag. Din overtænkning er 
begyndt at fylde mere og mere. Fordi du har brugt den forkerte 
strategi til at få det bedre. Måske har du endda brugt en strategi, 
der forværrede din tilstand. Når du overtænker og giver dine 
negative tanker en masse opmærksomhed, forsvinder de ikke. 
Tværtimod: Det, der er fokus på, vokser. Hvis du ikke ønsker at 
blive blændet, skal du ikke blive ved med at kigge ind i lampen.

Den nemmeste vej væk fra de tanker, vi ikke kan lide, er fak-
tisk ikke at gøre noget ved dem. Og redskabet hedder detached 
mindfulness. Altså når du kigger igennem plastiklommen og 
igennem tanken på det, der er bagved. Når du lytter til optagel-
ser af triggertanker og triggersætninger, men ikke gør andet ved 
dem end at observere dem. Når du lader tanken være i fred og 
ikke beskæftiger dig med den, mens du passer dit liv og fortsæt-
ter med alt det andet, du er i gang med, og alle de andre tanker, 
du også har. Det er det, du skal øve.
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Nr. 16: Et tog af tanker35

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Tænk på dine tanker som et tog fuld af vogne. Hver vogn inde-
holder nogle af dine mange tanker. Lokomotivet er trigger-
tanken eller triggerbilledet, og de følgende vogne er de andre 
bekymringer og grublerier, der dernæst følger: ”Jeg er ikke god 
nok.” ”Der er ikke nogen, der kan lide mig.” ”Jeg kan lige så godt 
blive udskiftet med en anden.”

Forestil dig, at du står på en station. Når toget kører ind på per-
ronen, kan du vælge at stige på toget og fortsætte videre sam-
men med alle de negative tanker. Men behøver du at køre vide-
re, når det går op for dig, at du er steget på det forkerte tog, der 
kører til en anden destination end den, du egentlig skulle hen 
til? Kan du mon også vælge at stå af og tage det næste tog, der 
kører forbi? Og hvem vælger, hvilket tanketog du skal stige på?

Du kan også vælge at lade være med at stige på bekymrings- 
og grubleritoget og blot lade det køre forbi og lade de negative 
tanker være. Om lidt forsvinder toget ud af dit synsfelt, og du 
behøver ikke at beskæftige dig mere med det.

35  Inspireret af Wells, 2009, s. 84; se også Wells, 2007, s. 250, 272; se også 
Burlan Sørensen, 2019, s. 201-202.
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Lokomotiv: 

Samme 
trigger               

Lokomotiv: 

Triggertanke 
eller trigger-
billede               

Vogne: Efterfølgende tanker, dine bekymringer og grublerier

Vogne: Dine nye strategier – hvad kan du ellers gøre?

Hvordan ser dine vogne ud? Udfyld først triggeren i den første 
vogn, og skriv derefter dine andre negative tanker ind i de 
efterfølgende vogne. 
Hopper du frem og tilbage fra vogn til vogn?
Er det en naturlov, at du skal hoppe på ethvert tog, der kører 
forbi?
Kan du stå af toget?
Kan du hoppe på næste tog?
Hvordan kunne det næste tog se ud? 

Udfyld nedenstående: Triggeren er den samme som før. Men 
kunne de andre vogne se anderledes ud? 

Hvad har du lært af denne øvelse?  
Hvad kan du bruge denne viden til?  
 

Og husk, at der altid kommer et nyt tog kørende forbi …
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FORMÅLET MED ØVELSEN

Ligesom med alle de andre øvelser, som du har lavet eller er 
blevet præsenteret for, er formålet med denne øvelse at lære 
at generalisere strategien på de fleste af dine indre oplevelser. 
Du har måske en del gange fået at vide, at du ikke skal gøre 
noget ved dine tanker, at du skal forholde dig passivt til dem 
og ikke give dem opmærksomhed. Det er alt sammen rigtigt. 
Men det er ofte vanskeligt at forstå helt konkret, hvad det vil 
sige at lade tankerne være. ”Jamen hvordan gør jeg det?” kan 
du måske spørge. Husk først og fremmest på alle de instrukser, 
du har fået i forbindelse med detached mindfulness-introdukti-
onen. Dernæst er det kun øvelser og træning, der kan give dig 
et erfaringsmæssigt grundlag med denne tilstand. På længere 
sigt er det træningen, som gør det nemmere for din hjerne helt 
automatisk at anvende detached mindfulness på flere og flere 
af dine indre oplevelser.
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Nr. 17: Judokaen, der gjorde sit bedste

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Inden for kampsporten judo hedder udøverne judokaer. Engang 
blev en af verdens bedste judokaer interviewet om sin succesful-
de judokarriere. Intervieweren viser på et tidspunkt i interviewet 
den respektive judoka et klip fra den sidste kamp, han kæmpede 
i en meget vigtig turnering. Kampen var en verdensmesterskabs-
kamp, og judokaen, som på det tidspunkt var på højden af sin kar-
riere, kæmpede for at kunne beholde sin titel. Det lykkedes ham 
ikke. Han tabte kampen og mistede titlen til modstanderen, som 
derefter kunne kalde sig for verdens bedste judoka. Flere gange 
havde intervieweren kørt klippet igennem for sig selv og undrede 
sig hver gang over det samme. For fra kampen ender, til vinderen 
udråbes og til sidst får overrakt medaljen til den afsluttende cere-
moni, er der ikke et eneste tidspunkt, hvor judokaen ikke smiler.

”Hvordan kunne du blive ved med at smile, når du havde tabt 
ikke bare kampen, men også mesterskabet?” spørger interviewe-
ren ham.

”Fordi jeg gjorde jo mit bedste,” forklarer judokaen. ”Jeg hav-
de forberedt mig, så godt jeg kunne, og jeg kæmpede alt, hvad 
jeg overhovedet magtede. Hele tiden i judoens ånd. Jeg har gjort 
præcis det, som judo handler om: at tage chancer og at kæmpe 
alt det, jeg kunne på det givne tidspunkt. Jeg kunne jo ikke alene 
bestemme kampens resultat, men jeg kunne selv bestemme over 
min indsats både før og under kampen. Jeg kunne ikke have gjort 
det bedre. Så selvfølgelig var jeg glad."

Selvom han tabte kampen, betød det ikke, at han havde fejlet. 
Han havde gjort sit bedste. Modstanderen var bare bedre til at 
udnytte situationerne. Måske var der også lidt held involveret. 
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Men sådan er livet.

Når vi gør vores bedste, kan vi ikke gøre mere. Det er ikke sikkert, 
at vi oplever positive forandringer med det samme. Men hvis vi 
bliver ved med at gøre vores bedste, vil vi på et eller andet tids-
punkt se fremskridt. Blot vi er opmærksomme på, at vores bedste 
kan ændre sig fra situation til situation.

Og hvordan bliver man bedre til noget?

Her, hvor du befinder dig nu, er vejens begyndelse. Og et eller 
andet sted skal du jo begynde. Hvis du træner op til at løbe et 
maraton, vil du heller ikke kunne løbe de 42,195 kilometer, den 
første gang du bevæger dig ud på vejene i dine løbesko.

Dine bekymringer og dine grublerier, din angst, din depression, 
din følelse af ikke at kunne overkomme hverdagen forsvinder ikke 
efter én gang terapi. Men hvis du udfører øvelserne og gør dit 
bedste, vil sandsynligheden for at opnå en udvikling øges betyde-
ligt. Nogle oplever en bedring hurtigere end andre. Men du skal 
huske på, at der er forskel på problemer og på graden af mistriv-
sel. Og så er vi mennesker forskellige, og det skal vi have lov til at 
være. Vi tager tingene ind på vores måde, og vi processerer dem 
i eget tempo.

Dit hjemmearbejde er vigtigt. Se på hjemmearbejdet som at være 
i træningslejr. Hvis du bruger al tiden på træningslejren på kun 
at læse om fodbold og på at kigge på træningen og alle de andre, 
men aldrig selv sparker til bolden, vil det være de andre, der sco-
rer alle målene.

Så det eneste, men til gengæld også meget vigtige forhold her 
under gruppeforløbet er, at du skal love dig selv, at du vil gøre 
dit bedste.

ARBEJDSARK 17
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KØREPLAN TIL 
SESSION 4

Temaer

I session 4 kan du gå i gang med de positive metakognitioner. 
Hidtil har I arbejdet med de to typer af negative metakognitio-
ner. Du har allerede i det små anfægtet de positive metakog-
nitioner ved for eksempel at bede deltagerne reflektere over 
udbyttet ved eller konsekvenserne af deres overdrevne bekym-
ringer og grublerier, men nu er det tid til mere koncentreret 
fokus på emnet.

I bør derfor nu bevæge jer over i det, der vedligeholder opfat-
telsen af, at overtænkningen har en bestemt funktion eller en 
særlig nytteværdi. Altså overbevisningen om, at hvis man bare 
bliver ved med at analysere sin situation og bekymrer sig nok, vil 
man til sidst finde svar eller være forberedt på fremtidige indre 
eller ydre scenarier.

Overblik over sessionen

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.

• Gennemgang af den sidste uges hjemmearbejde
• Introduktion til positive metakognitioner
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• Øvelse: Overbevisninger om nytteværdi
• Øvelse: Forsvarsadvokat og anklager, parøvelse
• Midtvejstjek: Udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af 

metakognitive antagelser)
• Øvelse: Skru op for overtænkningen
• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats)
• Introduktion til hjemmearbejde
• Generelt skal deltagerne også fortsætte med at praktisere 

detached mindfulness på flere og flere af deres indre ople-
velser og herunder triggere

• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 
tre ting, gerne flere

Tjek af hjemmearbejde

Hjemmearbejdet fra sidste uge handlede om at indspille sin egen 
lydfil med triggerord blandet med neutrale ord. Nogle deltagere 
har måske syntes, at det var overvældende selv at skulle lave en 
lydfil. Tal derfor med dem om, hvordan øvelsen fungerede for 
dem. Og undersøg gerne deltagernes progression med at gene-
ralisere detached mindfulness på flere af deres indre oplevelser.

Tag også et tjek af bekymringsbutikken, og følg op på, om 
deltagerne husker at udsætte deres bekymringer og grublerier. 
Erfaringer med bevidst fokusskifte fra både indre til indre og fra 
indre til ydre bør også tages op nu.

Anfægtelse af positive metakognitioner

Normalt lader du deltagerne udfylde arbejdsark 1 (egen vurde-
ring af metakognitive antagelser) i begyndelsen af sessionen. I 
dag skal skemaet indgå som del af et midtvejstjek senere i ses-
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sionen. Derfor går du i stedet direkte til en konkret snak om de 
positive metakognitioner.

Over for deltagerne er det ikke nødvendigt at bruge begrebet 
positive metakognitioner. Introducér dem i stedet for, hvad det 
er, og hold det så enkelt som muligt. 

I arbejdsark 6 (om psykisk mistrivsel) har deltagerne hørt om 
de to forældre, hvis søn havde været i slåskamp. Den historie 
kan du vælge at vende tilbage til nu for at eksemplificere for del-
tagerne, hvilken nytteværdi den overtænkende forælders tan-
ker har. Forælderen prøver at forberede sig på en samtale, som 
måske aldrig finder sted, ved at forestille sig, hvad den anden 
forælder og hvad læreren vil sige.

Bring eventuelt også et andet eksempel ind. Jo flere eksem-
pler, desto lettere har dine deltagere ved at forstå årsagerne 
til, at nogle mennesker bruger bekymringer og forberedelse på 
hypotetiske situationer som en strategi. Hvis en af deltagerne 
har udtalt sig om sine gode grunde til at bekymre sig eller gruble 
på et tidspunkt, kan du bruge det eksempel. Hvis du ikke ønsker 
at bruge nogen af dine deltagere som eksempel, kan du forbe-
rede et andet eksempel. Et klassisk eksempel kan for eksempel 
være kvinden, der har oplevet at få angstanfald. Angstanfaldene 
er ubehagelige, de er ubelejlige, og kvinden vil gøre alt for at 
undgå oplevelsen, hun havde for et par måneder siden, hvor 
hun stod i bussen og blev så svimmel, at hun troede, at hun 
skulle besvime. Følelsen af ikke at kunne trække vejret fik hende 
til at gå i panik. Nu tænker hun på angstanfaldet hver dag flere 
timer om dagen, og hun prøver tankemæssigt at forberede sig 
på, hvad der kommer til at ske, næste gang hun står i en bus, i 
supermarkedet eller går på gaden. For ved at forberede sig og 
være klar til en kommende kritisk situation håber hun, at det vil 
hjælpe hende med at undgå et angstanfald. Strategien her er 
overtænkning, fordi de mange bekymringer har en nytteværdi i 
hendes forståelse.
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Et andet eksempel kunne være den person, der har haft en van-
skelig barndom, og som nu stadig bruger lang tid på at analy-
sere fortidens hændelser:

• Hvis personen stadig ikke er blevet klogere på, hvad der 
reelt er sket, eller hvem den skyldige var, hvorfor så blive 
ved med at forsøge at gruble over fortiden, når resultatet 
altid er følelsesmæssigt ubehag?

• Hvordan er vedkommende kommet videre med sit liv efter 
disse mange års analyser og spekulationer?

• Hvor lang tid skal vi bruge på at blive ved med at forsøge at 
forstå noget, der efterhånden ligger så mange år tilbage?

• Når fortiden er passé, og det eneste, der er tilbage, er tan-
kerne om fortiden, hvordan kan fokus på disse tanker så 
hjælpe os aktuelt med at bevæge os væk fra de tidligere 
oplevelser?

Der er også mennesker, der har en tendens til at bruge lang tid 
på at prøve at forstå det meste af, hvad der sker i deres liv. Men:

• Kan vi forstå alt, blot vi analyserer nok?
• Er det afgørende for os at forstå alt for at komme videre 

med vores liv?
• Og hvad er konsekvenserne af hele tiden at gruble over 

enhver indre eller ydre oplevelse?
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ØVELSE: Overbevisninger om nytteværdi 

I denne øvelse skal deltagerne udfylde arbejdsark 18 (overbevis-
ninger om nytteværdi). Øvelsen handler om at blive bevidst om, 
hvilke metaantagelser der ligger bag strategierne. 

Giv deltagerne noget tid til at svare på spørgsmålene skrift-
ligt. Og tag en snak om svarene bagefter.

ØVELSE: Forsvarsadvokat og anklager

Den næste øvelse ligger i forlængelse af den forrige. Det er en 
træning i selv at kunne begynde at stille de relevante spørgs-
mål til, hvad den reelle værdi eller funktion af overtænkningen 
er. Træningen hjælper deltagerne med at udfordre det, som 
de eventuelt tror, er en effektiv strategi. Og som mange vil 
have svært ved at give slip på.

Denne gang skal deltagerne sætte sig sammen to og to og 
lave en parøvelse baseret på spørgsmål om de positive meta-
kognitioner. Når du har dannet alle tomandsholdene, beder 
du deltagerne om at vælge, hvem af dem der skal være forsva-
rer, og hvem der skal være anklager, på hvert hold.

Den ene af deltagerne skal være den, der forsvarer overbe-
visningen om, at de mange bekymringer og grublerier har en 
funktion og altså er til nytte. Vedkommende skal instrueres i, 
at der skal kæmpes for overbevisningerne, så personen skal 
prøve at finde frem til alle de gode grunde til, hvorfor det er 
vigtigt eller nyttigt at holde fast i overtænkningen. Den anden 
skal udfordre den tankegang ved at stille spørgsmål til nyt-
teværdien, funktionen, fordele, ulemper og erfaringsmæssig 
evidens. Deltageren, der skal stille spørgsmål og være ankla-
ger, må gerne kigge i arbejdsark 18 (overbevisninger om nytte-
værdi) for at blive inspireret, men må også gerne selv udtænke 
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nye spørgsmål, der kan udfordre metaantagelsen.

Giv deltagerne 5-7 minutter til øvelsen. Bagefter bytter de roller. 
Det gør ikke noget, at både spørgsmål og svar vil gå igen, når 
rollerne er byttet. Det vigtige er, at begge deltagere prøver at 
skulle forsvare såvel som at udfordre de positive metaoverbe-
visninger, der ligger bag overtænkningen.

En dialog kunne for eksempel se sådan ud:

Anklager: Hvorfor skal du hele tiden tænke på dit angstanfald?
Forsvarer: Jeg bliver da nødt til at tænke over tingene.
Anklager: Hvorfor?
Forsvarer: For jeg er jo et tænkende væsen. Og tænkende væse-
ner tænker over tingene.
Anklager: Hvad får du ud af at tænke på, at du går i panik igen 
snart?
Forsvarer: Jeg tænker jo ikke, at jeg nødvendigvis går i panik. 
Men hvis jeg gør, så er jeg forberedt.
Anklager: Hvis du ikke nødvendigvis går i panik, hvorfor skal du 
så tænke på det?
Forsvarer: For hvis jeg nu går i panik …
Anklager: Men det kan også være, at du ikke går i panik?
Forsvarer: Jo, det kan da godt være.
Anklager: Hvorfor så bruge tid på at tænke på det nu? Kan du 
ikke vente og se, om du overhovedet går i panik?
Forsvarer: Men det er da altid rart at være forberedt.
Anklager: Kan du forhindre et panikanfald i at ske via dine 
bekymringer?
Forsvarer: Ikke nødvendigvis, men så bliver jeg ikke overrasket.
Anklager: Men gad vide, hvilken betydning dine bekymringstan-
ker har for, om du får flere anfald? For er de med til at reducere 
risikoen eller øge den?
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Eller det kan være en samtale som denne:

Anklager: Hvor lang tid har du nu brugt på at forstå din fortid?
Forsvarer: Det meste af mit voksne liv.
Anklager: Har du forstået den nu?
Forsvarer: Ja, noget fra min barndom har jeg da forstået.
Anklager: Og hvordan har den forståelse forbedret dit liv?
Forsvarer: Jeg har fået mere selvindsigt.
Anklager: Har selvindsigten medført en betydelig psykisk bed-
ring?
Forsvarer: Det ved jeg ikke. Men jeg forstår, hvorfor mine foræl-
dre har handlet på den måde, de har gjort.
Anklager: Når du har forstået det, hvad er der så mere at tænke 
over?
Forsvarer: Det var ikke i orden, det, de gjorde. Det handler om, 
at jeg skal lære at acceptere det.
Anklager: Kan dine analyser af fortiden bringe dig nærmere 
accept?
Forsvarer: Det håber jeg.
Anklager: Hvordan kan det være, at du ikke har opnået den 
ønskede accept efter så mange års analyser?

Og sådan kan man fortsætte rækken af spørgsmål, ligegyldigt 
hvad det er, den anden forsøger at forberede sig på eller forstå.

Formålet med at begynde at udfordre andre på deres posi-
tive metakognitioner er i sidste ende at kunne udfordre sig selv. 
Når først man er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved nogle 
bestemte metaoverbevisninger – også selvom det er en andens 
– vil man med stor sandsynlighed også begynde at tænke ander-
ledes om sine egne.
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Egen vurdering af metakognitive antagelser

Deltagerne er nu i gang med anden halvdel af deres forløb. Og 
de skal gerne på nuværende tidspunkt have fundet en rutine 
i forhold til at træne og lave øvelser regelmæssigt. Og de skal 
helst også kunne mærke en generel fremgang.

Det er nu tid til, at deltagerne udfylder arbejdsark 1 (egen 
vurdering af metakognitive antagelser). Sæt ekstra tid af den-
ne gang til bagefter i plenum at reflektere over deres svar, og 
hvorfor det i det hele taget er godt at evaluere sig selv under-
vejs. Deltagerne bør på nuværende tidspunkt være endnu 
mere bevidste om, at deres overtænkning er en strategi, der 
ikke nødvendigvis tjener det ønskede mål, og at de har mulig-
heden for at vælge en anden strategi. Hver gang de har udfyldt 
skemaet i de andre sessioner, har de altså foretaget en evalu-
ering på metaniveau.

Undervejs i sessionerne kan du og deltagerne have oplevet, 
at der på trods af metodens fokus på metaniveauet er blevet 
talt meget om bekymringer og om grublerier om fortiden. Det 
er forståeligt, at folk forsøger at forstå nogle tidligere hændel-
ser, for vi har alle en historie og nogle narrativer. Og det hæn-
ger historisk sammen i vores hoved. Det, vi skal huske, er, når 
spekulationerne kommer til at fylde for meget og begynder at 
have konsekvenser for det enkelte menneske. For skal vi blive 
ved med at bruge dage, uger, måneder på at forsøge at forstå 
sammenhængene? Kan vi måske nøjes med at bruge 10, 15, 
eller lad os være large og sige 30 minutter om dagen, hvis vi 
absolut skal tænke over fortiden?

Det, du skal hjælpe deltagerne med nu, er at tale om, hvilke 
strategier der hjælper dem videre, og hvilke der ikke gør. Tiden, 
de bruger på overtænkning, hjælper dem ikke videre. Det gør 
derimod handlinger, der kan være med til at gøre deres liv bed-
re på den ene eller den anden måde.
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Brug derfor noget tid i plenum på at tale generelt om deltager-
nes valg af strategier og om, hvad de selv har kunnet konklu-
dere i deres egen evaluering.
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ØVELSE: Skru op for overtænkningen36

Hvis du vurderer, at deltagerne har brug for endnu en øvelse 
i forhold til de positive metakognitioner, kan du lave følgende. 
Bed deltagerne om at tænke på noget ude i fremtiden, som de 
er bekymrede over. Det kan være et bestemt møde. Det kan 
være en begivenhed, en samtale. Det kan også være, at det er 
nogle ting i dagligdagen såsom at gå ind i en butik, gå på vaske-
riet, på restaurant, spise frokost med kollegaerne. Bekymrin-
gerne kan antage vidt forskellige former for deltagerne. Det 
vigtigste er, at det er en bekymring for noget i fremtiden.

Din opgave er nu at sige til deltagerne, at de hver især skal 
starte en bekymringsproces. De skal generere så mange bekym-
ringer, de overhovedet kan. Derefter skal de prøve at finde frem 
til den endelige version af, hvad der kommer til at ske til mødet, 
ved frokosten, i vaskeriet. Altså hvad der helt præcis kommer til 
at ske ved den begivenhed, hver enkelt deltager er bekymret for.

Giv deltagerne et par minutter til at samle bekymringer sam-
men. Når tiden er gået, spørger du en af deltagerne, om han 
eller hun har lyst til at dele sine bekymringer med de andre og 
fortælle, hvilke bekymringer der dukkede op (hvis du vurderer, 
at der ikke er nogen deltagere, du kan spørge, må du lave et 
fiktivt eksempel for dem). Når vedkommende har remset så 
mange bekymringer op som muligt, spørger du:

• Nu har du bekymret dig om alt det, der kan gå galt/stres-
ser dig/giver dig angst. Er du kommet tættere på et svar 
omkring fremtiden, og hvordan [indsæt bekymringssitua-
tion] kommer til at gå?

• Kan du nogensinde vide dig sikker på, at du er nået frem til 
det præcise udfald af en fremtidig begivenhed?

36  Inspireret af Wells, 2009, s. 118-119; se også Burlan Sørensen, 2019, s. 242-243.
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• Hvordan kan du vide, hvad der kommer til at ske? For frem-
tiden er her ikke endnu.

• Hvordan ved du, om du forbereder dig på det rigtige?
• Hvis vores forestillinger og billeder ikke nødvendigvis er 

med til at give os et virkelighedsnært billede af, hvad der 
kommer til at ske – er det så bekymringstiden værd?

• Har det konsekvenser for dig at bruge så meget tid på 
bekymringstanker eller analyser af forestillede fremtids-
scenarier?

Her er det væsentligt at sige til deltagerne, at det hverken er for-
kert at bekymre sig eller gruble. Det skal blot være et bevidst valg, 
at det er dén strategi, man har valgt at bruge. De kan også vælge 
andre strategier. Det vigtigste er, at de ved, at de har et valg.

Stil dem eventuelt også følgende spørgsmål:

• Hvordan kan du være sikker på, at det svar, du når frem til 
efter flere dages grublerier, er bedre end det svar, du når 
frem til efter 10 eller 15 minutter?

Du kan også vælge at gå lidt mere humoristisk frem:

• Er der mere kvalitet over de bekymringer og grublerier, 
som du har brugt laaaang tid på, end på dem, du har brugt 
kortere tid på? Den tanke, du har tænkt på i efterhånden 
300 timer i alt – er den bedre end den, du har tænkt på i 3 
minutter?

Udfør eventuelt øvelsen igen med endnu en af deltagerne, hvis 
du mener, at det er relevant. Idéen med øvelsen er at hjælpe 
deltageren med at skabe et billede af virkeligheden i den nær-
meste fremtid. Gennem øvelsen vil de kunne se, at det ikke kan 
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lade sig gøre at skabe et virkeligt billede af fremtiden. De vil 
aldrig kunne forudse, præcis hvad der vil ske, og dermed heller 
ikke vide, præcis hvad de skal bekymre sig om. Derfor får de 
heller ikke løst deres problemer ved at bekymre sig.
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Evaluering af egen indsats

Lad deltagerne udfylde arbejdsark 2 (evaluering af egen ind-
sats). Arket lægger deltagerne ind i deres deltagermappe.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Arbejdsark 5: Bekymringsbutikken
• Arbejdsark 18: Overbevisninger om nytteværdi. Kig på det 

udfyldte skema om fordele og ulemper ved at bekymre sig, 
og reflektér over svarene derhjemme

• Arbejdsark 19: Valg af strategi og løbende evaluering
• Frit valg mellem arbejdsark 14 (associationsøvelsen) og 

arbejdsark 12 (kig igennem tekst)
• Fortsæt med at anvende detached mindfulness på triggere, 

negative tanker eller andre indre oplevelser
• De skal fortsætte med at praktisere bevidst fokusskifte: fra 

indre til ydre og fra indre til indre

Hvad tager du med dig?

Afslut dagens session med en kort snak om, hvad deltagerne 
tager med sig. Bed dem om at nævne minimum tre ting, men 
gerne flere.
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• Mind indimellem deltagerne om arbejdsark 5 
(bekymringsbutikken). I behøver ikke at gen-
nemgå den i hver session, men vend tilbage til 
den en gang imellem. Det kan være, at mange 
efterhånden har automatiseret mekanismen, 
og så skal de ikke gøre noget særligt.

• Det er vigtigt, at detached mindfulness bliver 
praktiseret af deltagerne og generaliseret på 
flere og flere af deres tanker og indre oplevel-
ser.

• Deltagerne må gerne tage gamle øvelser frem 
og øve dem, selvom det ikke er en del af hjem-
mearbejdet.
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ARBEJDSARK 18

Nr. 18: Overbevisninger om nytteværdi37

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Der er altid en grund til eller en forklaring på, hvorfor vi gør, som 
vi gør. Hvis vi forstår motivationen bag vores anvendte strategi-
er, er det nemmere at evaluere, hvorvidt disse reelt tjener deres 
mål, eller hvilke konsekvenser de kan medføre. Hjælper vores 
strategier os? Eller gør de vores situation værre? Du kan selv væl-
ge, hvilke strategier du anvender. Spørgsmålet er blot, om det er 
et reflekteret valg, eller om det er resultatet af rutine eller måske 
i virkeligheden oplevelsen af, at det netop ikke er et valg, men at 
”noget andet”, du ikke kan kontrollere, bestemmer over dig.

Husk, at det er normalt at have negative tanker, ligesom det 
også er normalt at bekymre sig og at gruble. Det gør alle men-
nesker. Det er ikke muligt for os at holde helt op med det, og det 
er derfor heller ikke relevant at tale om, at vi skal stoppe med 
at bekymre os om fremtiden og gruble over fortiden. Det er et 
spørgsmål om, hvor meget tid vi vil bruge på den type tankepro-
cesser. Og i den sammenhæng skal bekymringer og grublerier 
forstås som overtænkning, altså et overdrevent fokus på netop 
de negative tanker.

Prøv at besvare følgende række af spørgsmål:

37  Inspireret af Wells, 2009, s. 117-119.
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1. Hvor mange af dine bekymringer er blevet til virkelighed? 
Og hvad siger det om dine tanker?

 
 
 
 

2. Hvordan ved du, om du bekymrer dig om de rigtige ting?
 
 
 
 

3. Kan du løse et problem uden at bekymre dig?
 
 
 
 

4. Hvordan har dine analyser af fortiden hjulpet dig videre?
 
 
 
 

5. Hvis du nu fik svar på alle dine spørgsmål om, hvad der er 
sket – er du så kommet videre?
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6. Hvor mange svar, som har hjulpet dig, har du fundet frem 
til via dine grublerier? Og hvis du fandt svar, hvorfor grub-
ler du så stadig?

 
 
 
 

7. Kan du finde svar eller løsninger på anden vis end via grub-
lerier og bekymringer?

 
 
 
 

8. Er du mest nærværende med eller uden bekymringer og 
grublerier?

 
 
 
 

9. Er du mest effektiv med eller uden bekymringer eller grub-
lerier?

 
 
 
 

10. Er der spørgsmål, der ikke findes svar eller løsninger på?
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11. Er løsningen på et problem altid i vores hoved?
 
 
 
 

12. Kan dine bekymringer få ting til at ske? Eller kan de forhin-
dre ting i at ske?

 
 
 
 

13. Vil du føle lettelse, hvis noget, du har bekymret dig om, 
sker? Og vil du føle dig lettet, fordi du har forberedt dig via 
dine tidligere bekymringer og grublerier?

 
 
 
 

14. Hvad sker der med din angst, når du bekymrer dig?
 
 
 
 

15. Hvad sker der med din tryghedsfornemmelse, når du hele 
tiden er på vagt over for mulige trusler? Føler du dig mere tryg?
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Til sidst skal du prøve at udfylde de to kolonner i boksen:

Fordele ved at bekymre sig eller 
gruble:

Ulemper ved at bekymre sig 
eller gruble:

Konklusion:
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Er der forhold, man skal forberede sig på? Ja, det er der selvføl-
gelig. Hvis du skal til eksamen, skal du forberede dig. Hvis du 
skal præsentere noget på dit arbejde, skal du forberede dig. 
Hvis du fremlægger eller leverer noget, skal du forberede dig. 
Men du skal forberede dig gennem dine handlinger, ikke dine 
bekymringer.

Du kan ikke fortælle mere om Danmarks samarbejdspolitik 
under 2. verdenskrig til din historieeksamen ved at bekymre dig, 
og du kan heller ikke vise en oversigt over salgstal til din arbejds-
giver ved at bekymre dig, ligesom du heller ikke kan undgå at gå 
i panik i supermarkedet ved at bekymre dig på forhånd.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Det, du lærer ved at udføre denne øvelse, er at blive bevidst om, 
hvorvidt dine strategier hjælper dig, eller om de gør livet mere 
besværligt for dig. Dine svar hjælper dig med at kunne foretage 
et reflekteret valg.
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Nr. 19: Valg af strategi og løbende evaluering

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Nogle af os har overbevisninger om, at vores tankevirksomhed 
og overfokusering på bestemte tanker eller et konkret problem 
er vejen frem til en løsning. ”Hvis jeg bare bekymrer mig nok, 
så finder jeg svaret. Og hvis jeg grubler nok over min fortid og 
begynder at kunne forstå den, kan jeg endelig komme videre.”

I virkeligheden kan ingen andre give dig svaret på, hvad der er 
rigtigt eller forkert at gøre i dit tilfælde. Du skal lære selv at blive 
bedre til at evaluere dine strategier. For din overtænkning er 
faktisk en strategi. Hvordan den fungerer for dig, kan kun du 
svare på. Kunsten er altså at blive bedre og bedre til at evaluere 
sin overtænkningsstrategi.

I begyndelsen af alle sessioner har du skullet udfylde et skema 
og vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor højt eller lavt bestemte 
overbevisninger ligger hos dig. Da netop disse metaoverbevis-
ninger er afgørende for dit valg af strategier, skal du undervejs 
i forløbet blive bedre til at evaluere de anvendte strategier, og 
hvorvidt de fungerer for dig. Hvilke der fungerer godt, og hvilke 
der gør din situation værre.

DINE HANDLINGER PASSER PÅ DIG, IKKE DINE 

BEKYMRINGER

I 2020 har vi oplevet en coronapandemi, som vi har skullet for-
holde os til. En ny situation for os alle og dermed måske også 
nye bekymringer og spekulationer. ”Men er det ikke vigtigt at 
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være bekymret i sådan en situation, for så er jeg jo på vagt og 
passer på andre?” vil du måske tænke. Og jo, det er fint at ville 
passe på andre. Men pointen her er, at det ikke er dine bekym-
ringer, der passer på dig og på andre. Det er derimod dine hand-
linger. Det vil sige det valg, du træffer, om at spritte dine hænder 
af, når du går ind i et supermarked, og når du vasker hænder 
flere gange i løbet af en dag, og når du holder afstand til andre 
og hoster i dit ærme. Det er de handlinger, der har en betydning, 
og som skaber ændringer. Ikke dine bekymringstanker.

Du vælger altså, hvordan du vil agere. Du behøver ikke hele 
tiden at tænke på det, som din hjerne betragter som potentielt 
farligt. At være i overdreven meget kontakt med bestemte nega-
tive tanker er ikke det, der gør dig tryg.

TANKER, FØLELSER OG ANDRE INDRE OPLEVELSER 

KOMMER OG GÅR

Tanker er ligesom en gryde med popcorn på højt blus. De pop-
per rundt og op. Det sker helt af sig selv. Sådan foregår det også 
i dit hoved. Tankerne kommer og går. Det gælder også følelser 
eller andre indre oplevelser. Den proces kan du ikke stoppe. 
Negative tanker vil også altid poppe op. Men du behøver ikke at 
tage hver enkelt tanke op af gryden og nærstudere den. Du kan 
selv vælge, hvad du vil gøre ved tankerne.

1. Vil du blive ved med at være i tankerne og hele tiden for-
holde dig til dem, eller vil du handle i stedet for?
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Så længe du tror, at du er mere tryg, når du er i kontakt med 
dine bekymringer og grublerier, vil du blive ved med at anvende 
overtænkningen som strategi.

2. Men hvad er det, der i sidste ende passer på dig?
 
 
 
 

3. Er det din overdrevne kontakt med bekymringstankerne 
og grublerierne, eller er det de handlinger, du kan vælge at 
udføre?
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20: De to munke

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

To munke, en ældre og en yngre, går igennem en skov og ankom-
mer til en flod, som de bliver nødt til at krydse for at kunne fort-
sætte deres rejse. En kvinde sidder ved flodens bred og beder 
munkene hjælpe hende over på den anden side. Strømmen er 
for stærk, og hun tør ikke krydse floden. De to munke har aflagt 
ed om, at de ikke må røre ved kvinder, end ikke kigge på dem. 
Den yngste munk afslår høfligt den unge kvindes forespørgsel, 
men den ældre løfter kvinden op på sin ryg og svømmer med 
hende på ryggen over på den anden side af floden. Den unge 
munk er chokeret over bruddet på eden, men siger intet. Efter 
flere timers vandren i skoven og uendelige spekulationer og fru-
strationer over episoden kan han ikke længere holde sig tilbage 
og spørger den ældre munk: ”Hvordan kan du bryde dit løfte 
og bære kvinden over på den anden side af floden?” Den æld-
ste munk griner og svarer: “Jeg har for længst sat kvinden af på 
bredden. Men du bærer stadig rundt på hende.”

Zenbuddhistisk fortælling38

38  Fra hjemmesiden https://www.kindspring.org (egen oversættelse af ”Two 
Monks and a Woman – a Zen Lesson”).
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KØREPLAN TIL 
SESSION 5

Temaer

På nuværende tidspunkt i forløbet har deltagerne fået introdu-
ceret de negative metakognitioner, type 1 og type 2, samt de 
positive metakognitioner. De har også trænet detached mind-
fulness og opmærksomhedsskifte (dette arbejde fortsætter du 
med løbende). Deltagerne har altså nu fået viden om de mest 
basale forståelser i den metakognitive metode. Nu skal deres 
viden udvides. Derfor skal du i denne session have fokus på tan-
kefusioner.

Overblik over sessionen

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.
 
• Gennemgang af de seneste ugers hjemmearbejde
• Udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 

antagelser)
• Øvelse: Skru op og stop
• Introduktion til tankefusioner
• Øvelse: Stå på papir
• Øvelse: Bordtennisbolde
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• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats) 
• Introduktion til hjemmearbejde
• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 

tre ting, gerne flere

Tjek af hjemmearbejde

Siden sidste session er der gået 14 dage. Der kan være sket en 
del udvikling hos nogle deltagere, men for andre kan det have 
været svært selv at skulle holde sine øvelser og træningen ved 
lige. Tag eventuelt en snak i plenum om, hvordan man holder 
sin træning ved lige, også efter at forløbet er afsluttet.

Tjek af hjemmearbejde handler i denne uge blandt andet om 
at kigge på arbejdsark 18 (overbevisninger om nytteværdi), som 
deltagerne udfyldte i sidste session og derefter skulle reflektere 
over deres svar derhjemme.

Derudover valgte deltagerne selv, hvilken øvelse de ville 
udføre derhjemme: arbejdsark 14 (associationsøvelsen) eller 
arbejdsark 12 (kig igennem tekst). Spørg deltagerne om, hvorfor 
de valgte, som de gjorde, og tal om, hvordan man bedst vælger 
de rette øvelser fremover. De skal lære at befinde sig mere og 
mere på metaniveauet.

Egen vurdering af metakognitive antagelser

Som altid udfylder kursisterne arbejdsark 1 (egen vurdering af 
metakognitive antagelser). Denne gang skal de ikke aflevere 
skemaet til dig, men beholde det selv, for de skal bruge det til 
deres hjemmearbejde.
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ØVELSE: Skru op og stop39

Den første øvelse, deltagerne skal udføre, er skru op og stop-øvel-
sen. Øvelsen handler om ukontrollerbarhed, som I har arbejdet 
med før. Pointen med øvelsen er at vise deltagerne, at tankerne 
ikke behøver at tage styringen over dem, og i og med at de selv kan 
skrue op og ned for deres fokus på de negative tanker, er det bevis 
på, at de allerede har en vis kontrol over deres opmærksomhed.

Din opgave er at få deltagerne til at se, at det at skrue op og 
ned for bekymringer eller grublerier er noget, de gør. Det er ikke 
deres tanker, der styrer opmærksomheden, men omvendt. Og det 
er heller ikke dig, der som terapeut styrer. De styrer selv. Gennem 
øvelsen skal du vise deltagerne, at de har kontrol over, hvorvidt 
de engagerer sig i bekymrings- eller grubleriprocessen. Og hvis 
de kan lade være med at gå ind i deres ubehagelige tanker, mens 
de udfører øvelsen, får de en øget bevidsthed om, at de selv kan 
bestemme, hvor meget eller hvor lidt af deres opmærksomhed 
der skal rettes mod specifikke tanker.

Giv allerførst deltagerne et stykke papir, og bed dem om at 
skrive, hvor stor en procentdel af deres bekymringer og gruble-
rier der efter deres mening er ukontrollerbare. Er de 100 procent 
ukontrollerbare eller 50 procent ukontrollerbare osv. Når de har 
skrevet et procenttal mellem 0 og 100, vender de papiret om.

INSTRUKTION TIL ØVELSEN:

Nu vil jeg bede jer om at lukke øjnene. Prøv at finde en bekym-
ringstanke, en triggertanke eller en anden kritisk tanke frem i din 
bevidsthed. Når du har fundet den, skal du begynde at bekymre 
dig eller at gruble ud fra den tanke.

39  Inspireret af Wells, 2009, s. 109-110; Wells, 1997, s. 228; se også Burlan 
Sørensen, 2019, s. 282-287.
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(Giv deltagerne lidt tid til at tænke sig om). 

Når du har fundet en kritisk tanke frem, skal du begynde at 
bekymre dig. Forestil dig, at du sidder i et tanketog fyldt med 
bekymringer og grublerier, som får din udelte opmærksomhed.

(Giv deltagerne 30 sekunder, hvor de overtænker).

Nu skal du stoppe med at være i disse tanker. Hop af tanketoget 
og ned på perronen, hvor du blot observerer toget med trig-
gerlokomotivet og de efterfølgende vogne fulde af negative tan-
ker.  Din triggertanke og andre bekymringer eller grublerier må 
gerne være til stede i din bevidsthed, men du skal prøve bare 
at observere de tanker, der dukker op, uden at gøre noget ved 
dem. Du skal bare observere dem. Husk at være i den tilstand, 
som du er i, når du ser en film i biografen eller fjernsynet, hvor 
du ikke styrer handlingen, men blot ser, hvad der sker.

(Giv igen deltagerne 30 sekunder til blot at observere). 

Nu må I gerne åbne øjnene.

(Stil derefter deltagerne disse spørgsmål, 
eller vælg en deltager ud, som ønsker at svare).

• Var det muligt for dig at hoppe på tanketoget og gruble eller 
bekymre dig?

• Var det muligt for dig at hoppe af tanketoget igen og blot 
observere det fra perronen?

• Kunne du mærke en forskel i krop og sind, da du hoppede af 
toget og blot observerede tankerne?
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UDFØR ØVELSEN IGEN – MED VARIATIONER

Når deltagerne har svaret på spørgsmålene, udfører du øvelsen 
igen. Endnu en gang skal de sætte sig på tanketoget med deres 
bekymringstanker. Men denne gang skal de skrue op for over-
tænkningen, første gang du siger stop. De skal altså gøre deres 
tanker endnu større og endnu værre og holde fast i dem i cirka 
30 sekunder. Derefter siger du stop igen og beder dem om at 
hoppe af tanketoget og blot observere det køre forbi. Igen sæt-
ter du cirka 30 sekunder af.

Når deltagerne har udført øvelsen igen, stiller du dem disse 
spørgsmål:

• Hvad oplevede I i denne del af øvelsen?
• Var det muligt at skrue op for de negative tanker og at hop-

pe af toget igen?
• Mistede I kontrollen over bekymringerne og grublerierne?
• Hvor er tankerne nu? Er de ude af kontrol? Eller kunne I 

stoppe processen?

Til sidst spørger du dem igen og beder dem om at vende deres 
papir og skrive tallet ned:

• På en skala fra 0 til 100 hvor ukontrollerbare vurderer du 
dine tankeprocesser til at være lige nu?

Tallet skal selvfølgelig gerne falde, så deltagerne har en oplevel-
se af, at de netop kan kontrollere deres tankeprocesser og kan 
kontrollere, hvor længe de vælger at bekymre sig eller gruble. 
Øvelsen handler om også at træne det at tage en bevidst beslut-
ning om ikke at bruge tid på uønskede tanker.
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EKSTRA SPØRGSMÅL OM UKONTROLLERBARHED

Nogle af deltagerne vil måske indvende, at det er muligt, at det 
lykkedes for dem at skrue op og ned for tankerne i gruppe-
sessionen, udelukkende fordi du guidede dem. Men når de 
sidder derhjemme, har de ikke nogen til at guide sig længere 
og heller ikke nogen, der kan styre dem i den rigtige retning. 
I sådanne tilfælde bliver du nødt til at stille nogle opklarende 
spørgsmål, som viser deltagerne, at det faktisk er dem selv, 
der har indflydelse på, hvad de gør med deres tanker.

Lad deltagerne forestille sig, at de sidder derhjemme i sofa-
en og grubler over noget, der skete tidligere på dagen, og nu 
bekymrer de sig over, hvad der kommer til at ske i morgen. På 
et tidspunkt begynder der at lugte af røg fra køkkenet.

Spørgsmålene til deltagerne lyder nu:

• Vil du blive siddende i din sofa og gruble videre, indtil du 
synes, at du er færdig med at tænke?

• Vil du rejse dig op og gå ud i køkkenet for at se, hvor røgen 
kommer fra? 

De rejser sig selvfølgelig og går ud i køkkenet og tjekker, om 
alt er slukket.

• Så hvad sker der med bekymringerne og grublerierne, når 
vi pludselig skal foretage os noget andet?

Tankerne forsvinder, mens vi tjekker komfuret, ovnen og kaf-
femaskinen.
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• Hvad siger det dermed om idéen om ukontrollerbarhed?
• Kunne det være bevis for, at vi alligevel har en vis kontrol 

over vores bekymringer og grublerier? For det er jo ikke 
røgen, der løfter os ud i køkkenet. Vi går selv, fordi vi har 
taget en beslutning om at gå derud.
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Tankefusioner

Fra idéen om ukontrollerbare tankeprocesser skal I begynde 
at bevæge jer over mod tankefusioner.40 Altså idéen om, at en 
given tanke nødvendigvis vil medføre en given handling eller 
øge sandsynligheden for, at noget vil ske. Vi kan ikke reducere, 
udsætte eller udskyde noget, vi er smeltet sammen med. Derfor 
skal du bruge noget tid på at arbejde med deltagernes eventu-
elle tankefusioner og hjælpe dem, som har opfattelsen af, at de 
og deres tanker er ét, med at skabe afstand mellem sig selv og 
deres tanker og andre indre oplevelser.

Deltagerne får et arbejdsark med hjem, arbejdsark 22 (om 
tankefusioner). Giv dem eventuelt en kort introduktion før 
næste øvelse, hvor du kan tage udgangspunkt i arbejdsarket, 
eller udfør øvelsen først, og giv deltagerne en opsummering af, 
hvad tankefusioner er, derefter.

40  Wells, 2009, s. 182-186; Wells, 1997, s. 239-241; se også Burlan Sørensen, 
2019, s. 250-253.
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ØVELSE: Stå på papir41

Øvelsen handler om tankefusioner. Del et stykke papir ud til 
hver af deltagerne, og bed deltagerne om at skrive en af deres 
triggertanker eller negative tanker ned på papiret.

INSTRUKTION TIL ØVELSEN:

Nu skal I alle stille jer oven på papiret.

Forestil jer, at I er fuldstændig klistret sammen med jeres tanke 
via jeres fødder. Der er superlim mellem jeres fødder og papiret. 
I er tanken, I lever efter tanken, og I nærmest indånder tanken.

Kan I komme væk fra tanken?

Nej, det kan I ikke.

Nu antager vi, at fødderne ikke er limet fast til papiret og til tanken.

Prøv at tage nogle skridt frem og tilbage. Et par skridt væk fra 
papiret og et par skridt hen imod papiret igen.

Kig indimellem på tanken. Nogle gange tæt på, andre gange på 
afstand.

Gå nu frem og tilbage uden at kigge.

Prøv også at gå en tur rundt om tanken.

41  Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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Hvad sker der med tanken?

Er du stadig smeltet sammen med den?

Eller kan du rent faktisk forholde dig til tanken, fordi du ikke er 
tanken?

Og fordi du ikke er klistret sammen med tanken?

Øvelsen er slut nu.

ØVELSE: Bordtennisbolde42

Den næste øvelse handler om tankeundertrykkelse og om de 
tanker, som er så ubehagelige, at deltagerne vil gøre alt for at få 
dem væk. Men som deltagerne vil opdage i løbet af øvelsen, kan 
man ikke komme væk fra en tanke, samtidig med at man hele 
tiden er i berøring med den. Øvelsen viser konkret, hvad der 
sker, når vi bruger kræfter og energi på at holde nogle bestemte 
tanker væk fra bevidstheden.

Til øvelsen skal du bruge minimum én bordtennisbold til hver 
deltager og en del ekstra bolde. På de øvrige bolde skriver du 
nogle almindelige dagligdagssætninger: ”Køb ind”, ”Mad til tur”, 
”Ring til Bo” osv. Dine bolde lægger du i en stor skål, hvor der 
også er god plads til deltagernes bolde. Sidst i øvelsen skal alle 
bolde nemlig samles sammen i skålen.

Hver deltager får udleveret en bold, en tynd sprittusch og 
et glas vand. På bolden skriver de deres triggertanke, trigger-
ord, bekymringstanke eller en anden negativ tanke, der fyl-

42  Se også Burlan Sørensen, 2019, s. 273-275.
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der i deres hoved, og som de prøver på at komme væk fra og 
undertrykke.

Få herefter deltagerne med ud på gulvet.

INSTRUKTION TIL ØVELSEN:

Nu skal du lægge din bordtennisbold i glasset med vand.

Hold bolden nede i vandet, så den ikke flyder ovenpå.

Bliv ved med at holde bolden nede i vandet. Og hold hele tiden 
øje med bolden.

Begynd at gå rundt i lokalet, mens du stadig holder øje med bol-
den og sørger for at holde den neden under vandoverfladen.

Bevæg dig rundt over det hele i rummet. Forbi stole og borde. 
Ud i hjørnerne. Hen til vinduerne. Forbi de andre deltagere. Sta-
dig samtidig med at du holder øjnene på bolden.

Du må på intet tidspunkt slippe bolden, så den begynder at fly-
de på vandet igen. Sørg for hele tiden at holde bolden nede med 
dine fingre, mens du går.

(Lad deltagerne bevæge sig rundt mellem hinanden i minimum 
60 sekunder).

Nu må du slippe bolden og lade den flyde ovenpå.

Du skal ikke holde den nede eller gøre noget ved den. Bare lad 
den ligge i vandglasset. Du behøver heller ikke længere at kigge 
på den, hvis du ikke vil.
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Begynd at bevæge dig rundt i rummet på samme måde som før. 
Forbi stole og borde. Ud i hjørnerne. Hen til vinduerne. Forbi de 
andre deltagere.

Kig samtidig rundt i lokalet, og læg mærke til, hvad der står på 
de forskellige borde.

Tæl, hvor mange planter der er i lokalet. Og hvor mange vin-
duer. Kig på de andre deltageres tøj. På deres sko.

Du styrer helt selv, hvad du vil kigge på. Om du vil kigge på bolden, 
på de andre deltagere, på tingene i rummet eller noget helt andet.

Stil nu vandglasset på et bord, og gå videre rundt i lokalet. Du 
bestemmer selv, om du vil vende tilbage til glasset eller ej. Læg 
mærke til endnu flere detaljer i rummet.

(Giv deltagerne yderligere 60 sekunder).

Stop op et øjeblik.

Hvornår var det nemmest at gå rundt i rummet? Under første 
del af øvelsen eller under anden del af øvelsen?

Øvelsen er slut.

TANKEUNDERTRYKKELSE FUNGERER IKKE PÅ SIGT

Herefter taler du med deltagerne om, hvorfor det var nemmere 
at bevæge sig rundt i lokalet under anden del af øvelsen. Og 
hvad forsøget her viste dem. Nemlig at tankeundertrykkelse 
som strategi ikke fungerer effektivt, for man kan ikke holde kon-
takt til en tanke og samtidig komme væk fra den.
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Som afslutning på øvelsen skal deltagerne lægge hver sin bord-
tennisbold i en stor skål, hvor også bordtennisboldene med de 
neutrale sætninger ligger. Hver deltagers negative tanke ligger 
nu blandet sammen med de andre deltageres såvel som med 
de neutrale tanker. Det vil sige, at det er én tanke blandt mange. 
Ingen naturlov fortæller os, at man nødvendigvis skal fokusere 
på den ene tanke.
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Evaluering af egen indsats

Inden sessionens afslutning udfylder deltagerne arbejdsark 2 
(evaluering af egen indsats). Arket lægges ind i deres deltager-
mappe.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Arbejdsark 21: Midtvejstjek af dine vurderinger af meta- 
kognitive antagelser. Deltagerne skal kigge på deres vurde-
ringsskemaer – arbejdsark 1 (egen vurdering af metakog-
nitive antagelser). Hver deltager skal derfor have udleveret 
alle de udfyldte ark. Sørg for, at du allerede har overblik 
over hver deltagers udvikling, når I skal tale om hjemmear-
bejdet i næste og sidste session, for arbejdsarkene behol-
der deltagerne i deres egen mappe fremover.

• Skru op og stop-øvelsen udføres derhjemme på udvalgte 
triggere eller negative tanker. Bed deltagerne om at udføre 
øvelsen minimum tre gange, inden I ses næste gang.

• Bevidst fokusskifte fra både indre til ydre og indre til indre 
skal de også fortsat øve derhjemme.

• Det samme gælder detached mindfulness – en tilstand, som 
deltagerne fortsat skal øve sig i at generalisere på så mange 
af deres indre oplevelser som muligt.

Hvad tager du med dig?

Tag en kort snak med deltagerne om, hvad de tager med sig. 
Bed dem om at nævne minimum tre ting, men gerne flere.
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• Komplicerede problemstillinger kan ikke løses med kom-
plicerede løsninger. Tingene skal splittes ad, og vi skal tage 
os af én problemstilling ad gangen.

• Deltagerne skal på sigt lære at generalisere detached 
mindfulness på deres triggere eller efterfølgende negative 
tanker, men også på andre indre oplevelser som eksem-
pelvis kropslige reaktioner eller ubehagelige følelser.

• Mind jævnligt deltagerne om, at det er deres liv og deres 
valg. Du er blot den person, der vil bevidstgøre det for 
dem, at de overhovedet har et valg. Hvad de vælger, er til 
enhver tid deres egen beslutning.

• Du skal ikke forveksle samfundets regler eller krav med din 
opgave. Din opgave er udelukkende at hjælpe deltagerne 
med at få det bedre og herunder give dem en oplevelse af, 
at de har en større og større indflydelse på egne tankepro-
cesser samt valg af strategier. Hvorvidt de kommer tilbage 
på arbejdsmarkedet, i skole eller lignende efterfølgende, 
er ikke et metakognitivt mål i sig selv. Det er personens 
eget valg, når vedkommende efterfølgende kan træffe en 
beslutning ud fra en forbedret psykisk trivsel.

• Forståelse og mening giver motivation for det arbejde, 
der skal gøres for at opnå et personligt mål. Derfor kan du 
sørge for kontinuerlige tjek i forhold til, om deltagerne har 
forstået en bestemt opgave, har forstået opgavens mål, 
og at de ved, hvilke konkrete fordele de får ud af at gøre 
noget bestemt.



 

 Arbejdsark 
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Nr. 21: Midtvejstjek af dine vurderinger af 
metakognitive antagelser

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Nu skal du til at kigge på din udvikling og på dine vurderings-
tal, som du løbende har noteret i arbejdsark 1 (egen vurdering 
af metakognitive antagelser). Kig alle dine vurderingsskemaer 
igennem.

Til næste gang skal du udvælge tre punkter:

• Det punkt, hvis tal har ændret sig mest. 
• Det punkt, hvis tal har ændret sig mindst. 
• Det punkt, som efter din mening har skabt størst positiv for-

andring.

Tænk over, hvorfor tallene lige præcis på de områder har foran-
dret sig mest/mindst.

• Hvad er din teori om årsagerne til den lille/store eller mang-
lende forandring?

• Tænk også over, hvorfor ét punkt har skabt større positiv 
forandring end andre.

• Hvad er din teori om årsagerne til, at lige præcis det punkt 
har skabt størst positiv forandring?

ARBEJDSARK 21
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ARBEJDSARK 21

FORMÅLET MED ØVELSEN

Det er godt at begynde at metareflektere over, hvilke forandrin-
ger du ser, og hvor du ikke har set forandring, såvel som hvilke 
strategier der er mest virkningsfulde for dig. For når du løbende 
evaluerer strategier og egen indsats, vil det kunne hjælpe dig 
fremover, når du oplever at stå i en situation, hvor din naturlige 
reaktion vil være at reagere med overtænkning. Husk endelig, 
at det til syvende og sidst handler om et mere bevidst valg af 
strategier, uanset hvad du måtte vælge. For selvom du en fre-
dag aften vælger at gruble sammen med en flok venner, så ved 
du også, at det er et valg, og at du kan vælge en anden strategi 
når som helst.
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Nr. 22: Om tankefusioner43

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Tankefusioner er, når vi smelter sammen med vores tanker, og 
vi oplever, at vi er vores tanker og handler i overensstemmelse 
med dem. Vi har alle tankefusioner. Det er helt normalt. Men 
når de bliver så dominerende og bestemmende for vores valg af 
adfærd – mentalt eller fysisk – så kan de skabe problemer.

Det kan være tilfælde, hvor du er overbevist om, at noget 
bestemt vil ske, blot fordi du tænker det. Eller at det er dine 
tanker, der får dig til at gøre ting, som du ellers ikke har lyst til at 
gøre, og som strider imod dine værdier eller livsforståelse.

Prøv at stille dig selv disse spørgsmål:

• Hvordan kan en tanke få mig til at gøre noget, jeg ikke ønsker 
at gøre?

• Hvordan kan mine tanker få noget uønskeligt til at ske?
• Hvordan kan en tanke forhindre mig i at gøre det, jeg vil eller 

skal gøre? 

Det kan godt være, at du er irriteret på din chef og har lyst til at 
skade chefen. Men blot fordi du tænker det, betyder det ikke, at 
du også ender med at skade vedkommende. Dine tanker er ikke 
lig med dine handlinger.

Tænk for eksempel på, at selvom du nogle dage ikke har lyst til 
at tage på arbejde, og der ikke er noget, du gider mindre den 

43 Inspireret af Wells, 2009, kap. 8; se også Burlan Sørensen, 2019, s. 250-253.

ARBEJDSARK 22
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ARBEJDSARK 22

dag, kan du alligevel godt komme ud ad døren for at møde til 
tiden. Du kan tænke indædt over, at du ville ønske, at det var 
søndag, og at du ville ønske, du ikke skulle af sted, men af sted 
kommer du.

Dine tanker får dig ikke til at gøre ting, du ikke vil, og de kan 
heller ikke forhindre dig i at gøre det, du skal – ligegyldigt hvor 
meget du spekulerer, eller hvor meget følelsesmæssigt eller 
fysisk ubehag visse tanker medfører.

Vi har tanker, men vi er ikke vores tanker. Vi tænker tanker, 
men vi er mere end vores forbigående tanker.

Dine tanker kan heller ikke få begivenheder til at ske. Du kan 
ikke få det til at regne i aften, blot fordi du tænker det. Hvis det 
alligevel begynder at regne præcis klokken 20.00 i aften, som du 
tidligere har forudset, hvad skyldes det så?

A. Det regner, fordi fugtig luft har dannet regnskyer.
B. Det regner, fordi jeg på et tidspunkt i løbet af dagen tænkte, 
at det ville regne i aften klokken 20.

Hvis dine tanker virkelig kan styre begivenheder, kan du så 
tænke dig til at vinde i lotto? Prøv engang de næste to uger at 
tænke intenst på, at du vinder en lottogevinst. Ved næste ses-
sion tester vi, om det virkede.

Det interessante er, at det oftest ikke er de positive ting, vi tror, 
vi kan få til at ske med vores tanker. Det er typisk kun de negati-
ve, der truer med at blive til virkelighed. De færreste af os satser 
på, at der står en kæmpestor lagkage foran os klokken 16, blot 
fordi vi tænker det.
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Objekter kan vi også komme til at tildele særlige evner. Det kan 
være halskæden, du er overbevist om, var årsagen til, at det gik 
godt til en vigtig eksamen, eller stenen, som var hele årsagen til, 
at I vandt håndboldkampen. Men vi oplever også gode ting, når 
vi ikke har lykkeamuletter på os, og vi vinder også håndbold-
kampe uden at have en bestemt sten i sportstasken.

De fleste af os kender til den type af tankefusioner, hvor vi er 
overbeviste om, at vores tanker kan bestemme handlinger eller 
begivenheder. Men tankefusionerne betyder også, at de gør det 
sværere for os at slippe uønskede tanker og billeder, fordi det 
føles forkert – måske endda risikabelt at gøre det. 

Det er ikke dine tanker, der fremprovokerer en bestemt hand-
ling eller begivenhed. Alle vores tanker bliver skabt gennem de 
samme processer det samme sted i vores hjerne. Ingen tan-
ker er som udgangspunkt mere værd, farligere eller bedre end 
andre. For tanker er bare tanker.

ARBEJDSARK 22
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KØREPLAN TIL 
SESSION 6

Temaer

Denne session er den sidste gruppesession for deltagerne, og 
de bør ikke få tilført nye emner eller ny viden. Sessionen handler 
i højere grad om forebyggelse af tilbagefald med udgangspunkt 
i det, de allerede har lært. Deltagerne har stadig en boosterses-
sion med dig på et senere tidspunkt. Men for nogle af deltager-
nes vedkommende kan der måske gå flere uger. I mellemtiden 
skal de stadig opretholde progressionen. De skal være i stand 
til selv at finde frem til den mest optimale strategi, og de skal 
vide, hvad de skal gøre, når de oplever, at deres CAS måske igen 
begynder at fylde.

Overblik over sessionen

Husk at indlægge pauser i forløbet, for eksempel to pauser a 15 
minutter. Sørg altid for at disponere tiden, når du planlægger dit 
forløb, så der er lidt ekstra tid til det uforudsigelige.

• Gennemgang af de seneste ugers hjemmearbejde, inklusive 
udfyldelse af arbejdsark 1 (egen vurdering af metakognitive 
antagelser)

• Øvelse: De tre niveauer
• Øvelse: Hvad tager jeg med mig? (parøvelse)
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• Øvelse: Mine nye strategier
• Øvelse: Tuschøvelsen
• Udfyldelse af arbejdsark 2 (evaluering af egen indsats)
• Tal om hjemmearbejdet og opretholdelse af udvikling
• Afslutningsrunde: Hvad tager du med dig? Nævn minimum 

tre ting, gerne flere

Tjek af hjemmearbejde

Session 6 er den sidste session i gruppeforløbet. Lad som det 
første deltagerne udfylde deres arbejdsark 1 (egen vurdering af 
metakognitive antagelser).

Derefter tager I fat på hjemmearbejdet. Deltagerne skulle 
derhjemme kigge alle deres udfyldte skemaer fra arbejdsark 1 
(egen vurdering af metakognitive antagelser) igennem og speci-
fikt fokusere på:

• Det punkt, hvis tal har ændret sig mest.
• Det punkt, hvis tal har ændret sig mindst.
• Det punkt, som har skabt størst positiv forandring (det er 

eventuelt også første punkt).

Brug noget tid på at gennemgå deltagernes svar. Der kan være 
deltagere, som ikke nødvendigvis har kunnet se et mønster i 
deres besvarelser. Du skal derfor også selv have et overblik over 
deltagernes besvarelser fra forsamtalen til og med minimum 
session 4.

Hvis nogle af deltagerne ønsker det, kan du bruge deres for-
løb som eksempel og i plenum også forholde dig til de udfyldte 
skemaer fra session 5 og 6, som de ikke har afleveret til dig, og 
du derfor ikke har set. En gennemgang i plenum kan hjælpe de 
andre deltagere med at metareflektere over deres egne skema-
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er og blive bevidste om, hvor udviklingen er godt i gang, og hvor 
den er gået i stå. Der vil være aspekter, der skal tages hånd om i 
forhold til ekstra øvelser og redskaber de steder, hvor udviklin-
gen går langsomt eller er gået helt i stå.

Tal generelt om, hvorfor noget er gået godt, og hvorfor andet 
er gået mindre godt. Og spørg deltagerne om, hvad deres egne 
teorier er. Det nemmeste er, at vi som terapeuter serverer alle 
svarene, men deltagerne skal selv nå frem til svar og således 
styrke deres metakognitive bevidsthed. Det er derfor, selvevalu-
eringer og metateorier om egne tankeprocesser og valg af stra-
tegier er så essentiel en del af forløbet. 

Nogle af de spørgsmål, I kan tage fat på, er for eksempel:

• Responderer du stadig for ofte med overtænkning, når du 
får en triggertanke?

• Har du overhovedet lyst til at forholde dig anderledes til 
dine triggere?

• Hvad kan du gøre anderledes, når du er i situationer, hvor 
du tidligere plejede at reagere på dine triggere med bekym-
ring og grublerier?

• Hvilke øvelser eller teknikker kender du nu, der kan hjælpe 
dig med at forholde dig anderledes til dine triggere?
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ØVELSE: De tre niveauer

Arbejdsark 3 (de tre niveauer), som deltagerne udfyldte allerede 
i session 1, skal de nu prøve at arbejde med igen. Men denne 
gang skal de udfylde arbejdsark 23 (de tre niveauer), hvori der 
er lavet enkelte ændringer i forhold til, hvor langt deltagerne er 
i gruppeforløbet. Formålet med at udfylde skemaet nu er lige-
som med metaantagelsesskemaet at spore sin egen progres-
sion og eventuelle fokuspunkter.

Strategierne, som deltagerne har lært at anvende for at kunne 
minimere CAS, skal holdes ved lige. Ellers risikerer de, at udviklin-
gen går i stå. Den bedste og mest langsigtede effekt får deltager-
ne, hvis de også fremadrettet bliver i stand til at erstatte gamle 
overtænkningsstrategier med nye strategier, som de har lært at 
bruge med den metakognitive metode. Uanset triggerevent, trig-
gertanke eller triggerbillede. Derfor er det vigtigt, at de selv kan 
reflektere ud fra et metakognitivt niveau over valg af strategier.

ØVELSE: Hvad tager jeg med mig?

Til denne øvelse skal deltagerne arbejde med arbejdsark 24 
(hvad tager jeg med mig?). Giv i første omgang deltagerne lidt 
tid til selv at udfylde skemaet. Egne metarefleksioner er vigtige. 
Lad derefter deltagerne tale sammen to og to om forløbet, om 
hvad de hver især tager med sig, og hvilke strategier de kan bru-
ge fremover. Det er vigtigt også at kunne lade sig inspirere af 
andres erfaringer for derefter selv at vurdere, om der er noget, 
man selv har overset, eller noget, man kan bruge anderledes.

Pointen med at tale sammen to og to er, at deltagerne også 
kan lære af hinanden. Der er måske øvelser, som har fungeret 
godt for den ene deltager, mens den anden opgav efter første 
session, men som kan være relevante at vende tilbage til nu. Der 
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kan også være øvelser, som én deltager har glemt, men som en 
anden har oplevet var effektiv. Hele gruppeforløbet er lagt an 
på at være et læringsrum. Det betyder også at lære fra de andre 
deltageres indsigter.

Selvom deltagerne skal samtale, skal du som terapeut stadig 
styre og sørge for, at det ikke bliver til ren hyggesnak, eller at 
deltagerne begynder at bevæge sig ned på objektniveau. Sæt 
derfor nogle faste tidsrammer op. Giv for eksempel hver delta-
ger syv minutter til at svare på spørgsmålene i. 

ØVELSE: Mine nye strategier

Efter parøvelsen kan deltagerne eventuelt selv udfylde arbejds-
ark 25 (mine nye strategier). Selvom øvelserne i den sidste 
session overlapper hinanden og på mange måder berører det 
samme, er det alligevel vigtigt for deltagerne at nå igennem 
alle øvelserne. Alle de udfyldte skemaer og skriftlige svar på 
spørgsmålene, som ligger i deltagernes egne mapper, fungerer 
fremover som forebyggelse og remindere. For nogle deltagere 
er gruppeforløbet et intenst forløb, og der kan være øvelser og 
viden, som endnu ikke har bundfældet sig. Deltagermappen 
skal de kunne vende tilbage til og blive mindet om de nye strate-
gier, og hvad der var virkningsfuldt undervejs i forløbet.

ØVELSE: Tuschøvelse44

Barbara Hoff Esbjørn m.fl. har en fin øvelse i bogen Metakognitiv 
terapi til børn med angst. Øvelsen er til børn, men den fungerer 
også til voksne. I denne version er den lavet en smule om, men 

44  Inspireret af Esbjørn m.fl., 2016, s. 101-102.
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idéen bag er stadig den samme som i den oprindelige øvelse.
Øvelsen handler om at lære at kontrollere sin opmærksom-

hed. Selvom deltagerne har haft mange forskellige øvelser, der 
handler om lige netop dette aspekt, kan de ikke øve det nok. 
Derudover er det en god idé at veksle mellem forskellige øvel-
ser, fordi man ellers nemt kan blive træt af bestemte øvelser og 
derfor ikke får trænet nok.

Giv hver deltager to tuscher i hver sin farve. I denne øvelse 
får deltagerne en grøn og en gul tusch. I den ene hånd skal de 
holde den grønne tusch, og i den anden den gule.

INSTRUKTION TIL ØVELSEN:

Kig på begge jeres tuscher.

Den grønne tusch repræsenterer alle mulige neutrale tanker og ord.

Den gule tusch derimod repræsenterer alle de negative tanker, 
bekymringer og grublerier. Tuschen er altså koblet sammen 
med alle jeres triggere og efterfølgende overtænkning.

(Vælg eventuelt en deltager ud, og lad ham eller hende nævne 
sine kritiske tanker for at eksemplificere det for deltagerne).

Nu skal du rette din opmærksomhed mod den grønne tusch, 
altså tuschen, der repræsenterer alt det neutrale, mens jeg 
nævner disse ord:

Kaffe, vand, vindue, bog, tomat, lommeregner, vase, lampe, 
opslagstavle …

(Find selv på flere ord. Brug cirka 30 sekunder på at fokusere på 
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den grønne tusch og på de neutrale ord).

Nu skal du rette din opmærksomhed mod den gule tusch, mens 
du tænker på dine triggere, bekymringer og grublerier. Tænk på 
alt det, du overhovedet kan komme i tanke om af negative tanker.

(Brug igen cirka 30 sekunder på at fokusere på den gule tusch).

Når du har gjort det, retter du igen dit fokus mod den grønne 
tusch, mens du tænker på en masse neutrale ord eller sætninger.

(Brug lidt tid på at lade deltagerne skifte fokus).

Nu er øvelsen slut.

MAN KAN LÆRE AT SKIFTE FOKUS

Tal herefter med deltagerne i plenum om, hvorvidt det lykkedes 
dem at skifte fokus. Pointen med øvelsen er, at deltagerne godt 
kan skifte fokus, når de bliver bedt om det. De kunne fokusere 
på den ene tusch og på de neutrale ord, og de kunne fokusere 
på den anden tusch og de negative tanker. Stil dem derfor disse 
spørgsmål til allersidst:

• Hvordan kan det være, at du overhovedet var i stand til at 
skifte fokus?

• Hvor lang tid tog det dig at skifte fokus mellem de to tuscher?
• Hvad er den hurtigste vej væk fra negative eller uønskede 

tanker?
• Hvad fortæller det dig om din kontrol over din opmærksomhed?
• Hvad har du lært af denne øvelse?
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Evaluering af egen indsats

Som afslutning på sessionen udfylder deltagerne arbejdsark 2 
(evaluering af egen indsats) og lægger arket ind i deres delta-
germappe.

Forslag til hjemmearbejdsøvelser

• Hjemmearbejdet bliver de øvelser og teknikker, deltagerne 
skal udføre fremover. Det vil sige, at de skal udvælge sig 
nogle øvelser, de holder fast i, og de skal lægge en plan for, 
hvad de vil gøre, næste gang de oplever, at de bruger over-
tænkning som en strategi.

Hvad tager du med dig?

Tag en afsluttende snak med deltagerne om, hvad de tager med 
sig. Bed dem om at nævne minimum tre ting, men gerne flere.
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• Giv deltagerne nogle ekstra kopier med hjem af 
de arbejdsark, du vurderer, vil være relevante for 
dem at have.

• Mind deltagerne om jævnligt at vende tilbage til 
deres deltagermappe og vælge nogle øvelser ud, 
som de ikke har udført i lang tid, og som har aktuel 
relevans.

• Mind også deltagerne om, at hvis de gerne vil 
huske noget, så er de nødt til at anvende huske-
strategier. Man kan selvsagt ikke gøre noget, som 
man har glemt.

• Lav eventuelt en plan med deltagerne om, hvor tit 
de skal udfylde udvalgte arbejdsark.

• Hvis ikke alle deltagere allerede har bestilt en 
boostersamtale, skal de sørge for at aftale en tid 
inden for 4-12 uger efter sidste gruppesession. De 
kan altid aflyse tiden igen, hvis den ikke er nød-
vendig for dem.



Arbejdsark 



© 2021 Neokognitivt Institut ved Linda Burlan Sørensen 
(kopiering og distribuering tilladt med logo og kildehenvisning)

Hvilke 
strategier kan 
du nu vælge 
imellem? Kan 
du ændre 
strategi, hvis 
den først 
valgte ikke 
fungerer 
optimalt?

Prøv at forestille dig 
nogle situationer eller 
indre oplevelser, der for 
dig kunne være kritiske:

Hvilke eventuelle triggere kunne dukke op?

Hvad kan jeg gøre?

Metaantagelser/metakognitive overbevisninger (Hvad er nu dine overbevisninger om dine 
tanker, følelser og anvendte strategier?):

Udløser

Nr. 23: De tre niveauer

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Skemaet, du ser her, har du allerede udfyldt én gang tidligere, 
nemlig i session 1. Nu skal du til at udfylde det igen med den 
viden, du nu sidder med, for at minde dig selv om de mange 
muligheder, du har i din værktøjskasse.
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Når du har udfyldt hele skemaet, skal du igen ved hver strategi 
svare på dette spørgsmål:

• Hvor effektivt tror du, det vil være for dig at praktisere den-
ne teknik/strategi?

Markér dit svar med et tal mellem 0 og 10, hvor 0 = ikke hjælp-
somt overhovedet og 10 = meget hjælpsomt.

Denne gang vil du have flere forskellige strategier i skemaet, 
som du kan benytte dig af fremover.

FORMÅLET MED ØVELSEN

Formået med at udfylde skemaet er, at du bliver mere bevidst 
om, at du rent faktisk har nogle strategier, du kan anvende, når 
de negative tanker begynder at fylde for meget. Det er væsent-
ligt for dig at have den viden. Det er dog et valg. Dit valg. Derfor 
vil det, der føles som gentagelser, være vigtige dele i forhold til 
at minimere overtænkning og forbedre dit psykiske velbefin-
dende.
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Nr. 24: Hvad tager jeg med mig?

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Efter et terapiforløb – hvad enten det er et gruppeforløb eller et 
individuelt forløb – er det altid en god idé at kigge på, hvad du 
har lært undervejs, og ikke mindst hvad der har fungeret for dig 
under forløbet.

Du har formentlig oplevet, at der er sket en ændring i den måde, 
du ser dine tanker på, og af din håndtering af tankeprocesser. 
Du er blevet introduceret for nye perspektiver samt øvelser og 
teknikker. Et nyt tankesæt. Hvis du har oplevet en bedring af din 
tilstand, og hvis du mener, at den viden, du har fået, er brugbar, 
vil du sikkert også være interesseret i at anvende den eller dele 
af den fremadrettet.

Undervejs i forløbet har du løbende vurderet dine metakogniti-
ve antagelser, du har evalueret din indsats og har generelt målt 
dit fremskridt. Og du har også kigget på eventuelle fokuspunk-
ter, hvor der har været yderligere plads til forbedring.

Livet er ikke perfekt, og vi når ikke et punkt, hvor udviklingen 
stopper. Ikke desto mindre er der psykiske processer, vi kan få 
bedre kontrol over. Det betyder helt konkret, at vi kan få en stør-
re indflydelse på, hvilke tanker eller indre begivenheder vi væl-
ger at fokusere på, og hvor længe vi vælger at fokusere på dem.

Prøv at skrive nogle af de ting ned, som du har lært, og som du 
vil tage med dig fra dette forløb, så du bedre kan huske dem:
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1. Hvad er den vigtigste erkendelse, jeg tager med mig fra for-
løbet?

 
 
 
 

2. Hvilke øvelser fungerede bedst for mig?
 
 
 
 

3. Hvilke øvelser tror jeg også, ville kunne fungere for mig?
 
 
 
 

4. Hvordan kan jeg bruge det, jeg har lært, fremadrettet?
 
 
 
 

FORMÅLET MED ØVELSEN

Vi lærer nye ting hele tiden, eller vi lærer at se tingene fra nye 
perspektiver. Der er måske stadig noget, vi ikke har lært endnu. 
Og sådan vil det altid være. Men det, der er fokus på, vokser. 
Derfor er det godt at minde dig selv om, hvad du har lært, og 
hvordan du kan bruge det fremover.
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Nr. 25: Mine nye strategier

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Det er vigtigt at have in mente, at livet er dynamisk og foran-
derligt, og at vi derfor kan opleve forskellige situationer, som vi 
kan komme til at respondere på med de gamle, ikkevirksomme 
strategier. Derfor bør du en gang imellem minde dig selv om de 
nye, mere effektive strategier, som du har lært i gruppeforløbet.

Udfyld nedenstående tabel efter bedste evne:

Mine gamle 
strategier

Erfaret og 
evt. forventet 
effekt

Mine nye 
strategier

Erfaret og 
evt. forventet 
effekt
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Skriv eventuelt nogle sætninger eller stikord, der kan gøre det 
nemmere for dig at huske at anvende de mere effektive strate-
gier, som du nu er i besiddelse af: 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMÅLET MED ØVELSEN

I en kritisk situation er det nemmere for hjernen at huske, hvad 
den kan gøre, hvis den viden, som den skal bruge, er en aktiv 
del af dine mentale aktiviteter og derfor også lettere tilgængelig. 
Hvis du sørger for indimellem at kigge på dit udfyldte skema, vil 
dine effektive strategier derfor være lettere at vende tilbage til.
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Nr. 26: Afslutning på forløbet

Navn:  
Dato og undervisningsgang:  

Ingen af os er garderet mod svære perioder i vores liv. Men for-
håbentlig har du undervejs i forløbet lært, at overtænkning ikke 
er en langsigtet, velfungerende strategi. Du vil stadig kunne løbe 
ind i problemer, som tager meget af din energi, og du vil også 
stadig komme til at bekymre dig og gruble. Måske endda i lang 
tid. Ligesom du gjorde før i tiden. Det betyder ikke, at du har fået 
et tilbagefald. Det er blot endnu en prøvelse, hvor du skal vise, 
at du har lært noget. Husk endelig, at alle mennesker oplever 
dårlige perioder i deres liv. Dage, uger eller måneder. Vi kan kun 
gøre vores bedste ud fra de præmisser, der nu engang er. Hvis 
du kan huske judokaen fra arbejdsark 17 (judokaen, der gjorde 
sit bedste), så er vores bedste ikke altid på samme niveau. Ikke 
desto mindre er det stadig vores bedste. Det skal vi huske at 
honorere os selv for.

Alt det, du har lært undervejs, kan du bruge, hver gang du ople-
ver, at overtænkning begynder at blive en vedvarende strategi 
igen. Ligegyldigt om du bekymrer dig om noget arbejdsrelateret, 
noget familiemæssigt eller noget helt tredje. Eller om du grubler 
over fortidens hændelser, hvad enten det er begivenheder fra din 
barndom, eller om det var en oplevelse, du havde i går. Metoden 
skelner heller ikke mellem angsten for bakterier, eller om du er 
trist. For pointen med metoden er, at selvom vi har arbejdet med 
nogle meget konkrete tanker under øvelserne og i hjemmearbej-
det, er det meningen, at du også skal kunne bruge metoden på 
andre triggerevents i dit liv med efterfølgende negative tanker. 
Tanker er blot tanker. Uanset hvad de måtte indeholde. Det er 
dig, der bestemmer, hvor meget værdi eller fokus de skal have.
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Dit gruppeforløb er forbi nu. For at holde det ved lige, som du 
har lært gennem de sidste seks sessioner, kan du indimellem 
tage din deltagermappe frem og kigge på dine udfyldte ske-
maer, dine øvelser og teksterne. Sæt eventuelt noget tid af på 
bestemte dage, og markér det i din kalender, så du prioriterer 
det. Når først vi er i gang med familieliv, arbejde, fritidsaktivite-
ter og meget mere, er det ikke altid lige nemt at huske, at vi også 
skal følge op på det, vi har lært.
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BOOSTERSESSION 

Cirka 4-12 uger efter sidste og 6. session afholder du en indi-
viduel samtale med hver af deltagerne. Det er individuelt, om 
sessionen skal afholdes hurtigst muligt efter gruppeforløbets 
afslutning, eller om den skal vente i længere tid. Nogle delta-
gere vil have brug for at få en hurtig afslutning og få svar på 
eventuelle spørgsmål for at kunne komme videre, mens andre 
har brug for at lade den nye viden bundfælde sig nogle uger, 
inden I mødes. Deltagerne skal helst inden boostersessionen 
have lidt tid til at kunne anvende det lærte samt erhverve sig 
nye erfaringer.

Boostersessionen er den session, der endeligt afslutter for-
løbet. Det er også den session, hvor I følger op på, hvordan det 
er gået i tiden efter den sidste gruppesession. Og det er en vig-
tig samtale at have med hver enkelt deltager. Nogle af delta-
gerne kan være begyndt at respondere på deres triggere med 
CAS igen. Det kan der være flere årsager til. For eksempel kan 
ændringer i ens arbejdsliv betyde, at det kan være svært at 
opretholde nye vaner og at holde fast i øvelserne. Annoncering 
af fyringsrunder eller et nyt computersystem, som skal imple-
menteres, kan forstærke angstfølelsen. Problemer i privatlivet 
kan også gøre det svært at huske eller umiddelbart at ønske at 
anvende teknikkerne fra gruppeforløbet. Boostersessionen bru-
ger du til at genopfriske tankesættet og de øvelser, der funge-
rede for deltageren i gruppeforløbet. Nogle deltagere skal enten 
have genopfrisket de grundlæggende idéer inden for den meta-
kognitive tilgang eller have udvidet deres repertoire af øvelser, 
for der kan være øvelser og teknikker, som ikke fungerede før, 
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eller som deltageren ikke kunne se meningen med, men som vil 
være hjælpsomme nu.

Detached mindfulness – kropslige og 
følelsesmæssige oplevelser

Ét af de områder, som måske hos nogle af deltagerne ikke har 
fået rodfæste, er, at detached mindfulness også skal anven-
des på kropslige og følelsesmæssige reaktioner, det vil sige 
alle mulige indre oplevelser. Da hjernen, der skaber tanker, 
er en del af kroppen, kan de sidestilles med mere mærkbare 
kropslige eller følelsesmæssige reaktioner eller tilstande. Det 
kan være en hjælp at vide eller genopfriske for de deltagere, 
som vender tilbage til boostersessionen, og som har oplevet, 
at de har reageret fysisk på bestemte problematikker. Efterføl-
gende har de måske responderet med CAS, og det kan have 
gjort deres tilstand endnu værre. Følelsen af, at gruppeforløbet 
ingen eller kun lidt positiv effekt har haft for dem, kan derfor 
være nærliggende. Men kroppen falder hurtigere til ro, hvis den 
ikke bliver forstyrret med overtænkning. De deltagere, der kom-
mer med sådanne oplevelser til boostersessionen, skal lære at 
generalisere de teknikker, de allerede har lært og for manges 
vedkommende har mestret, også når de reagerer kropsligt og 
følelsesmæssigt.

Træf beslutninger på roligt grundlag

Nogle deltagere vil givetvis opleve, at i det øjeblik de har fået 
minimeret eller helt elimineret problem 2 i forhold til et spe-
cifikt problem 1, vil andre nye udfordringer og vanskeligheder 
(problem 1) dukke op. Som de igen vil begynde at gruble over 
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eller bekymre sig om i længere tid, end de måske selv har lyst 
til. Det kan være konkrete problemstillinger omkring privat-
liv eller arbejdsliv, der ikke har været overskud til at tage sig 
af før, fordi overtænkningen fyldte så meget i deres hverdag. 
De enkelte livsbeslutninger kan du som terapeut ikke hjælpe 
dem med at træffe. Men ligegyldigt hvilke problematikker del-
tagerne skal tage stilling til, er det bedst at kunne træffe en 
beslutning ud fra et roligt psykisk udgangspunkt uden CAS-
relaterede spekulationer.

Husk, at et ønske om en specifik adfærdsændring fra del-
tagerens side ikke er et metakognitivt mål i sig selv. Et ønske 
om for eksempel at vaske hænder færre gange, at være i stand 
til at gå på arbejde under nogle bestemte vilkår eller at spise 
mere sundt er blot strategier, som ligger på niveau 2. Det er 
yderst relevante ønsker og mål for personen, men det er ikke 
dit mål med forløbet. Et reelt metakognitivt mål kan kun være 
det, at personen bliver bedre til at styre tankeprocesser og 
således selv træffe valg om copingstrategi uden at gå i CAS. 
Hverken før eller efter handlingen. Og hverken før eller efter 
strategivalget.

Afdækning af problemer

Der kan også være deltagere, som har været sygemeldt fra 
deres arbejde, og som inden længe skal tilbage. Jo tættere 
de kommer på begyndelsesdatoen, desto mere bekymrede 
begynder de at blive igen, og bekymringer og grublerier, de 
ellers havde fået minimeret i gruppeforløbet, er begyndt at 
vende tilbage. I de tilfælde skal der eventuelt mere end blot en 
enkelt boostersession til. Det metakognitive mål omhandler 
stadig en oplevelse af, at man er herre i eget hoved og således 
har kontrol over valg af strategier – Ikke af livsomstændighe-
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der. Hvis personen kommer på arbejde, i skole eller deltager 
i fritidsaktiviteter igen, er det et biprodukt af metakognitivt 
selvstyre og eget valg af copingstrategier. Det vil sige indivi-
dets eget valg ud fra et metaniveau.

Den afsluttende boostersamtale er derfor vigtig og kan have 
stor betydning for deltagerne og for deres videre udvikling og 
oplevelse af psykisk trivsel. Formålet med boostersessionen 
er altså at afdække, hvor der stadig er eventuelle problemer 
med overtænkning eller valg af uvirksomme strategier. Og 
derefter er det at hjælpe vedkommende med at finde frem til 
de metakognitive antagelser, der på den ene side vedligehol-
der valget af ineffektive strategier og på den anden side tyder 
på misforståelser eller behov for yderligere omstrukturering 
på niveau 3.
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• Det er en typisk terapeutisk fælde at forveksle kli-
entens ønske om en bestemt adfærdsforandring 
(på niveau 2) med det metakognitive mål, som 
udelukkende omfatter en bedre styring af egne 
tankeprocesser (på niveau 3).

• Hvorvidt klienten taber sig, kommer på arbejds-
markedet igen, drikker mindre eller åbner sine 
rudekuverter, er selvønskede mål, du ikke kan 
garantere succes med. Men når man arbejder 
metakognitivt, og personen lærer, at tanken ikke 
styrer valg af adfærd, kan resultatet med stor 
sandsynlighed være en adfærdsforandring i den 
ønskede eller nødvendige retning.

• Mind deltagerne om, at det er deres liv, og at de 
har retten til at leve det, som de vil eller kan. Din 
opgave er at vise, at de har indflydelse på deres 
respons på de triggere, som de oplever i forhold til 
livets evindelige foranderlighed. Der er forhold, de 
kan ændre på, og forhold, de ingen indflydelse har 
på. Men man kan stadig selv styre, hvordan man 
responderer på disse situationer.
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ONLINE 
GRUPPEFORLØB

Et gruppeforløb kan også planlægges som et onlineforløb. 
Fordelen er, at folk, som ikke bor i nærheden af dig, også har 
muligheden for at få hjælp. Med onlineforløb har du dermed 
en større rækkevidde. Der er dog visse aspekter, du skal have in 
mente, hvis du planlægger at afholde virtuelle gruppesessioner.

Praktiske overvejelser

Du skal sørge for at have en godkendt platform, i og med at du 
arbejder med klienter og dermed også fortrolige oplysninger. 
Alt afhængigt af hvilken platform du vælger, skal du sørge for, 
at du overholder de forskellige retningslinjer i forhold til sam-
tykke. Og at deltagerne svarer på eventuelle spørgsmål og giver 
tilladelser, inden I går i gang med forløbet. I forhold til GDPR og 
eventuelle andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger er det dit 
ansvar at sørge for, at onlineforløbet bliver afholdt i forhold til 
den gældende lovgivning og i forhold til korrekte procedurer. 
Det aspekt dækker bogen her ikke, så det skal du sørge for at 
sætte dig grundigt ind i, hvis du vælger onlineforløb.

Nogle mennesker bryder sig ikke om at blive set og vælger 
at have sort skærm. Du må inden forløbet gøre op med dig selv, 
om det er okay for dig, eller om det er forstyrrende at tale til en 
sort skærm med kun et navn eller blot nogle tal i bunden. Det 
kan være svært ikke at kunne se deltagerne og aflæse ansigts-
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udtryk og reaktioner, når du for eksempel giver instrukser. Der-
for er det vigtigt, at der foreligger nogle klare retningslinjer for 
deltagelse i forløbet fra begyndelsen, så du minimerer risikoen 
for misforståelser eller frustrationer fra deltagernes side. Du 
kan ikke imødekomme alles krav og forventninger, så opstil der-
for dine egne, og sørg for, at de tilmeldte på forløbet er indfor-
ståede med dem.

Tilbyd en prøvetime

En god idé kan være at tilbyde at afholde en prøvetime, hvor du 
sørger for, at alle er med, og I kan tjekke de tekniske aspekter. 
Dette vil også sikre, at deltagerne kan nå at rette op på eventu-
elle tekniske udfordringer, eller de kan nå at søge hjælp til det, 
inden I begynder selve forløbet. Når først gruppesessionerne 
begynder, er det forstyrrende for alle, ikke mindst for deltage-
ren selv, hvis lyden ikke fungerer, hvis skærmen er sort, eller 
hvis deltageren ikke kan logge ind på platformen. Disse aspek-
ter skal så vidt muligt være på plads forinden.

I prøvetimen tester man altså, at der er lyd og billede på alle 
deltagere, at de kan høre, hvad du siger, at du kan høre, hvad de 
siger, og at de kan se din skærm, hvis du deler billeder af model-
ler eller andet. Det er også i prøvetimen, du tester det at slukke 
for deltagernes lyd og tænde for den igen osv. Folk, der har fle-
re enheder tændt samtidig, kan skabe lydproblemer. Så det vil 
være en god idé at informere deltagerne om det i prøvetimen. 

Typisk vil arbejdstelefoner eller arbejdscomputere ikke kun-
ne bruges til et onlineforløb, fordi arbejdspladsen ofte blokerer 
for brug af software, som ikke er godkendt af arbejdspladsen. 
Det er derfor altid nemmest, når deltagerne bruger deres egen 
computer, telefon eller tablet. Tjek derfor alle de forhold, som 
kan være afgørende for gruppeforløb.



– 253 –

Online gruppeforløb

Hvis der af en eller anden årsag er folk, der følger forløbet 
sammen – det kan for eksempel være to veninder – så vil min 
anbefaling være, at de sidder ved hver sin computer og i sepa-
rate rum med lukkede døre. Det kan være meget forstyrrende 
for dig som terapeut, hvis folk sidder i samme rum, og du kan 
se, at de har en samtale, selvom lyden er slået fra.

Internetforbindelsen er også vigtig. Hvis der er flere familie-
medlemmer, kollegaer eller andre, der alle kobler sig på samme 
net, kan resultatet være en langsom eller decideret uduelig for-
bindelse, der for eksempel bliver ved med at smide deltageren 
ud af mødet. Dette skal også italesættes.

Gamle computere eller enheder samt geografisk placering 
med ringe netdækning kan også få en afgørende betydning 
for deltagerens mulighed for et vellykket onlineforløb uden for 
mange afbrydelser. Disse aspekter har du ikke indflydelse på, 
men du bør gøre deltageren opmærksom på dem.

Med udgangspunkt i ovenstående kan du udarbejde en lille 
pjece eller tekst for den interesserede deltager til et onlinefor-
løb, som både beskriver ovenstående aspekter samt gør det 
klart, at man inden tilmelding eller straks efter selv sørger for, at 
det basale tekniske grundlag er helt på plads.

Forberedelse

Betingelserne for at deltage i gruppen skal fremgå tydeligt på til-
meldingsblanketten eller på hjemmesiden eller være tilsendt fra 
begyndelsen, sådan så de allerede ved prøvetimen har accepte-
ret betingelserne.

Når deltagerne har tilmeldt sig, er det første, du skal gøre, 
at sende en mail til deltagerne med de praktiske oplysninger. I 
mailen skriver du også om de krav, du eventuelt har – det kan 
være i forhold til fremmøde, brug af kamera og lyd m.m. Det kan 
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være, at du gerne vil have, at alle deltageres kamera er tændt, 
men at deres lyd er slukket, når de ikke selv skal sige noget. 
Skriv om, hvordan de skal stille spørgsmål undervejs, og om de 
forskellige forhold, som gør forløbet bedre for alle, såsom at 
deltagerne skal sidde alene, mens I afholder jeres sessioner. De 
skal sørge for, at der ikke er forstyrrelser i form af andre menne-
sker, der har beskeder om aftensmad, børn, der lige pludselig vil 
være med til at se, hvad der sker, eller larm, som gør det svært 
at koncentrere sig.

Nogle platforme har en optagefunktion. Den skal du sørge 
for, at ingen af deltagerne bruger. I et onlineforløb gælder de 
almindelige regler om tavshedspligt stadig. Forløbet må ikke 
optages, og der skal ikke være andre mennesker med i rummet 
end den, der har tilmeldt sig forløbet.

Alle arbejdsark skal sendes til deltagerne i god tid eller skal 
ligge online et sted, hvor deltagerne selv kan hente dem. I sidste 
tilfælde skal du huske at sende dem relevant link samt specifi-
cering af, hvilke dokumenter der skal downloades i forbindelse 
med sessionen eller hjemmearbejdet. Deltagerne skal enten 
printe arkene ud på forhånd eller eventuelt have dem gemt på 
computeren eller lignende, for du skal i sessionerne kunne hen-
vise til arbejdsarkene med øvelser.

Ændringer i forløbet

Et almindeligt gruppeforløb kan ikke altid oversættes direkte til 
et online gruppeforløb. Visse øvelser vil være anderledes online, 
fordi deltagerne ikke nødvendigvis ligger inde med bordtennis-
bolde og plastiklommer. Du kan på forhånd bede deltagerne 
om at få fat i nogle plastiklommer eller at finde på alternativer 
såsom at skrive på husholdningsfilm eller et vindue. Det vigtige 
er, at man kan skrive på materialet og også kigge igennem det 
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og se, hvad der er på den anden side. Et alternativ til bordtennis-
bolde kunne være et hvilket som helst lille objekt, som kan være 
i et glas, og som flyder: korkproppen fra en vinflaske, et stykke 
af en opvaskesvamp.

Når du begynder at køre onlineforløb, er der en god sand-
synlighed for, at du bliver meget kreativ, og du vil have nemme-
re ved at se, hvordan øvelser kan tilpasses den nye form, eller 
hvordan du kan implementere nye idéer. Det gælder også i for-
hold til generel praksiserfaring. Jo flere grupper du kører, desto 
hurtigere og nemmere vil du kunne finde på relevante øvelser, 
brugbare vendinger eller forklaringsmåder.

Øvelser, hvor deltagerne skal bevæge sig rundt i rummet, 
kan godt lade sig gøre, hvis du bare tager højde for, at deltager-
ne skal forlade deres plads foran skærmen, og at det kan skabe 
en vis forvirring eller forstyrrelse. Det kan være sværere for dig 
at holde øje med deltagerne, men snakken tager I alligevel i ple-
num. Så der er ikke noget i vejen for også at udføre gulvøvel-
serne. Du bliver nødt til at skabe dig nogle erfaringer, før du 
mere præcist ved, hvordan du skal instruere deltagerne ved de 
forskellige øvelser, og hvad du eventuelt helt skal droppe, skrue 
op for eller blot justere.

Parøvelserne kan du også udføre. Mange platforme giver 
dig mulighed for at lave virtuelle rum, hvor deltagerne kan ind-
deles i grupper eller par. Her kan de mødes to og to inden for 
en bestemt afgrænset periode, hvorefter de bliver sendt tilbage 
til det fælles rum. Skal du afspille lydfiler, skal du sørge for, at 
lyden går tydeligt igennem til alle deltagere. Og det samme selv-
følgelig hvis du skal afspille videoklip. Du skal derfor også selv 
være fortrolig med platformen. Hvis du skal vise modeller, skal 
du vide, hvordan du deler din skærm, og hvis du skal tegne på 
et whiteboard, skal du være sikker på, at deltagerne tydeligt kan 
se, hvad du tegner.

Ét forhold vil være væsentlig anderledes. Da det er vigtigt, 
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at deltagerne i hver session udfylder arbejdsark 1 (egen vurde-
ring af metakognitive antagelser), skal du finde en sikker løsning 
på, hvordan deltagerne kan sende dig de udfyldte skemaer. En 
mulighed kunne være, at det skema, som de sender dig, kun 
består af tal, ligesom i arbejdsark 27, så selve spørgsmålene ikke 
fremgår, og at arbejdsarket er blevet anonymiseret (det samme 
kan du gøre med alle de skemaer, som du ønsker udfyldt og 
tilsendt via sikker forbindelse).

Pauser

Det er anderledes at sidde i et onlineforløb end i et almindeligt 
gruppeforløb, og deltagerne kan hurtigere blive trætte. Du må 
derfor sørge for at holde flere kortere pauser undervejs i stedet 
for en enkelt planlagt pause midtvejs. Du behøver ikke at være 
nervøs for, at du ikke har tid nok, når du holder flere korte pau-
ser. Et onlineforløb er mere intensivt, og der forekommer ikke 
lige så meget tidsspilde, som man ellers kan se ved fysiske grup-
peforløb, hvor fællessnak og folk, der kommer for sent tilbage 
efter pausen, kan fylde meget af tiden. Det er nemmere at styre 
tiden i et onlineforløb. Du kan også flette øvelser sammen med 
en pause, sådan at deltagerne umiddelbart efter øvelsen holder 
pause. Efter pausen tager I opfølgning på øvelsen.

Spørgetid

Læg eventuelt nogle faste blokke ind med spørgetid, hvor der 
er plads til spørgsmål fra deltagerne. Du kan også vælge at tage 
spørgsmål undervejs fra deltagerne. Det er imidlertid en god idé 
at beslutte dig for rammerne, inden I går i gang, så alle delta-
gere er indforståede med fremgangsmåden. Det kan hurtigt bli-
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ve forvirrende i et onlineforløb, hvis ikke der er nogle fastsatte 
rammer fra begyndelsen at navigere ud fra.

Nogle platforme har chatfunktioner, og mange kan være 
vant til fra webinarer, at det er normalt at stille spørgsmål der. 
Men hvis det er forvirrende for dig også at skulle holde øje med 
en chat, så gør helt fra begyndelsen opmærksom på, at du ikke 
kigger i chatten undervejs. En anden mulighed kan dog være, 
at deltagerne kan stille spørgsmål i chatten, men at alle spørgs-
målene først besvares i en bestemt tidsblok, hvor spørgsmål 
og svar bliver gået igennem. Hurdlen ved sådan en funktion er 
imidlertid, at andre af deltagerne kan gå i gang med at svare på 
spørgsmål, hvis de bliver stillet i plenum. Og det er ikke nødven-
digvis en hjælp for hverken dig eller de andre deltagere.

Chatfunktioner er altså også et forhold, du skal tage højde 
for. Ligegyldigt hvad der fungerer bedst for dig, skal du sørge 
for at give deltagerne rammer for, hvornår og hvordan de har 
mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra dig.

Der kan være en tendens til, at folk siger mindre, når et for-
løb er online. Overvej derfor at indbygge faste spørgeblokke, så 
du er sikker på, at folk får stillet de spørgsmål, de brænder inde 
med.

Manglende respons 

Hvis du har bedt deltagerne om at holde deres mikrofoner sluk-
ket, skal du være forberedt på, at du ikke får den respons, du 
plejer at få, i forhold til når du sidder over for mennesker i det 
samme rum. I bedste fald kan du se, at nogle af deltagerne nik-
ker eller giver thumbs up eller andre tilkendegivelser, men det 
er langtfra alle, som gør det. Det kan gøre det sværere for dig 
at aflæse folks reaktioner. Og du får heller ikke oplevelsen af en 
samlet gruppes reaktion. Det skal du derfor have in mente, når 



– 258 –

Online gruppeforløb

du går i gang med onlineforløb, fordi det er en anden oplevelse 
end at stå over for et samlet hold. Men resultatet kan i sidste 
ende blive lige så godt som et fysisk gruppeforløb.

Afslutning på en session

Det kan føles mærkeligt for deltagerne at afslutte en session 
med et enkelt klik på et tastatur. Normalt er vi vant til at skulle 
flytte os, når vi afslutter for eksempel en arbejdsdag, og det sam-
me hvis vi havde deltaget i et almindeligt gruppeforløb. Foreslå 
eventuelt deltagerne, at de kan overveje at sætte lidt ekstra tid 
af efter hver session til at lade de nye informationer bundfæl-
de sig og give sig selv lidt tid til at trække vejret alene. De kan 
også vælge at udføre en af øvelserne, inden de går videre med 
dagens gerninger. På den måde får de skabt en afslutning på 
sessionen, i stedet for at afslutningen foregår ved et enkelt tryk 
på computeren. 
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• Send informationer ud om, hvordan platformen funge-
rer, og om krav i forhold til tekniske betingelser samt 
samtykke m.m. inden prøvetimen.

• Du skal sikre dig, at onlineplatformen samt deltagernes 
mulighed for at sende dig udfyldte skemaer overholder 
alle de nødvendige sikkerhedsregler på området.

• Gør også fra begyndelsen opmærksom på, om eller 
hvornår kamera og lyd skal være tændt eller slukket 
undervejs.

• Informér deltagerne om, hvordan sessionerne kommer 
til at foregå, og hvordan man kan stille spørgsmål og få 
svar fra terapeuten.

• Informér også om generelle retningslinjer for forløbet: 
Tavshedspligt, kun én person ved computeren, ro fra 
omgivelserne, hele familien skal ikke bruge nettet sam-
tidig m.m.

• Giv besked om, hvorvidt der er materialer, deltagerne 
skal sørge for at få fat i inden eller efter bestemte ses-
sioner.

• Send arbejdsark ud i god tid, og giv besked om, hvilket 
materiale deltagerne skal have klar til sessionerne.

• Hold en prøvetime, hvor I tjekker teknikken, så I er para-
te til at gå i gang i første session. Det er også her, delta-
gerne bliver klar over, om de skal have teknisk support 
fra en kompetent person.

• Vær opmærksom på, at et onlineforløb skal være et 
aktivt valg for deltagerne.
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AFSLUTNING

At skabe et gruppeforløb med metakognitiv terapi kan være en 
god måde at nå de mennesker, der af forskellige årsager ikke 
ville vælge et individuelt forløb. Men som bogen har vist, er det 
vigtigt, at det også er personer, der vil have gavn af et gruppe-
forløb – en vurdering, terapeuten må foretage.

Bogen her skal først og fremmest ses som en inspiration til, 
hvordan man kan skrue et metakognitivt forløb sammen. Pro-
grammet for forløbet sætter terapeuten sammen i forhold til 
egne erfaringer og i forhold til de personer, som har tilmeldt sig, 
og ikke mindst til dynamikken på holdet. Indimellem kan man 
blive nødt til at vige fra sin oprindelige plan, fordi der sker flere 
uforudsete ting, når man har med grupper at gøre. Fleksibilite-
ten kan dermed være altafgørende for at få skabt et godt grup-
peforløb. Men det er netop også det, der gør, at man som tera-
peut kan få nye perspektiver på sit fag, andre måder at anskue 
verden på og nye idéer til, hvordan man kan gribe træningen af 
metoden an. De uforudsete hændelser kan dermed også være 
berigende, hvis man som terapeut går til opgaven med et åbent 
sind. Fleksibiliteten kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis man er 
fortrolig med metoden og bliver ved med at holde sig ajour med 
udviklingen inden for den metakognitive terapi.

Det er på mange måder fantastisk at have en metode, der er 
så struktureret, og som har nogle helt klare fremgangsmåder i 
forhold til, hvordan et terapeutisk forløb kan afholdes, og som 
indeholder så mange redskaber til klienten. Man kan betragte 
metoden som mentaltræning på et højere niveau. Den skån-
somme metode piller ikke ved folks indre, smertefulde følelser 
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eller oplevelser, og man risikerer som terapeut ikke, at delta-
gerne åbner for noget, som ikke kan lukkes igen, for derefter at 
blive sendt hjem, når tiden er gået. Hvis terapeuten er trænet i 
metoden, er der dermed et stort potentiale for at kunne skabe 
et givende gruppeforløb for deltagerne.

Der er altså flere åbenlyse fordele ved gruppeforløb – lige-
som der selvfølgelig også vil være udfordringer. Den væsentlig-
ste fordel i mine øjne er imidlertid, at vi med gruppeforløb kan 
nå endnu flere mennesker og har mulighed for at hjælpe dem, 
for hvem et individuelt forløb ikke er en mulighed eller har for 
lange udsigter.
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bruge din tid på at læse denne bog.
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FRA BOGENS BAGSIDE

Lær at skabe metakognitive gruppeforløb.

Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv 
metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, 
hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. 
Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre meto-
den til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men 
også ved at se andre deltageres problemstillinger.

Gruppeforløb med metakognitiv terapi henvender sig til fag-
personer med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt 
som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at struk-
turere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i 
bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og 
ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb 
på seks sessioner kan struktureres.

Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:

• En oversigt over sessionens temaer
• Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber 

til deltagerne
• Øvelser
• Arbejdsark til deltagerne.

Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere men-
nesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver 
på sit fag.



Den metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kogni-
tive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring 
af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er spe-
cielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidel-
ser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD 
samt depression og stress.



OM FORFATTEREN

Linda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog og specia-
list i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede 
hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester. 
Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver 
af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv 
terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner.

Derudover er Linda Burlan Sørensen forfatter til bøgerne Fængs-
lende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi 
(2018) og Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog 
for terapeuter (2019).

Alle arbejdsarkene fra bogen kan downloades fra hjemmesiden: 

www.neokognitivtinstitut.dk/arbejdsark

http://www.neokognitivtinstitut.dk/arbejdsark
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