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Sesjon 4: Tanker  

For et par uker siden ble du bedt om å skrive ned hvilke følelser og tanker du har som er 

ubehagelige eller problematiske, og hva du har forsøkt å gjøre med dem, i tillegg til hva dette 

har kostet deg. Som du vet, er et av målene våre med dette arbeidet å bygge opp 

psykologiske ferdigheter som vil hjelpe deg til å takle hjernen mer effektivt når den begynner 

å gjøre ting som hindrer deg i å leve det livet du vil leve. Det er det du skal jobbe med i dag. 

Denne gangen skal vi ha fokus på tanker, og hvordan vi kan forholde oss til dem.  

Først skal vi se litt på hvordan hjernen vår fungerer. Hjernen vår har mange oppgaver og 

funksjoner. Noen ganger kan det være nyttig å dele den opp i to deler eller funksjoner:  

1. Den ene delen er den vi alle kjenner godt til - den delen som tenker, danner bilder, 

husker, analyserer, planlegger, fantaserer og så videre. Vi kan kalle den det 

«tenkende selvet».  

2. Den andre delen er en del eller en funksjon som ikke tenker, den bare observerer. 

Den legger merke til alt vi gjør, tenker, føler, ser og hører, smaker osv. De ordene 

som kan passe best til å beskrive dette er «våkenhet», «oppmerksomhet» eller 

«fokus». I ACT kaller vi det for det «observerende selvet», fordi denne delen bare 

observerer, ikke tenker.  

Har du for eksempel noen gang sett en solnedgang som var så fin at det tenkende selvet ditt 

ble taust? Ingen tanker, du bare ser på solnedgangen i stillhet. Det er ditt observerende selv i 

aksjon- som en taus observatør. Man tausheten varer ikke lenge. I løpet av sekunder melder 

det tenkende selvet seg: «Å, se på fargene! Jeg skulle ønske at jeg tok med meg mobilen så 

jeg kunne ha tatt bilde av det», «Dette minner meg om den solnedgangen jeg så da jeg var 

på ferie i Hellas». Og etter hvert som du begynner å bli mer og mer opphengt i tankene dine, 

begynner du å distraheres fra selve solnedgangen. Når vi videre i denne økten nevner 

hjernen, mener vi det tenkende selvet - den delen av dere som snakker i vei inne i hodene 

ditt, som aldri er stille, og alltid har et eller annet å si. Kan du merke at den snakker i vei 

akkurat nå?  

Sist gang skrev du ned noen tanker og følelser som var ubehagelige for deg, og hvis hjernen 

din er som de fleste andres, så finnes det sikkert enda flere negative tanker det hadde gått 

an å skrive ned. Det er nemlig sånn at hjernen gjennom evolusjonen har blitt utformet til å 
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ha lett for å tenke negativt, fordi den måtte være på vakt. For lenge siden levde menneskene 

med mange farer rundt seg. Derfor måtte hjernen konstant være på vakt for farer og forutse 

alt som kunne skade oss, for eksempel å passe seg for farlige dyr. Om man ikke løste disse 

oppgavene på en god måte, kunne man dø. Denne hjernen har vi arvet fra våre forfedre, og 

hjernen vår er fortsatt innstilt på å passe på at vi ikke blir drept. Den prøver hele tiden å 

advare oss om alt som kan gå galt: «han kan komme til å avvise deg», «du kan legge på deg», 

«du kommer til å dumme deg ut». Dette er normalt. Alle har en hjerne som gjør dette. 

Hjernen prøver bare å løse sin viktigste oppgave, som er å holde oss i live.  

Hjernen vår er også opptatt av å sammenligne oss med andre. I forhistorisk tid var det 

nemlig helt nødvendig å være en del av gruppen for å overleve, gjennom å kunne dele på 

mat og å beskytte seg mot farer, derfor var det viktig for hjernen å være sensitiv på hva de 

andre i gruppa tenkte om oss, for ikke å bli kastet ut. Før sammenlignet hjernen oss med den 

gruppa man levde i, mens den nå har et ubegrenset antall mennesker å sammenligne oss 

med fra hele verden, blant annet gjennom sosiale medier. Det vil alltid være noen som på en 

eller annen måte er «bedre» enn oss selv – med høyere status, som er rikere, eldre, yngre, 

penere, smartere, har finere klær, finere bil osv. Resultatet av alle disse sammenligningene 

er at vi alle går rundt med en eller annen versjon av «jeg er ikke bra nok»-fortellingen. For de 

fleste av oss begynner den i barneårene, og for noen begynner den ikke før i tenårene. Og 

den er en godt bevart hemmelighet. Alle har en variant av denne fortellingen, for eksempel 

«jeg er for tjukk/for dum/for kjedelig/jeg er udugelig/ingen kan elske meg» osv. Vi har en 

aller annen versjon av denne fortellingen alle sammen, men det er få som snakker om den. Å 

ha negative tanker er altså helt normalt.   

 

Øvelse: observere tankene 

Nå skal du få gjøre en øvelse der du skal se nærmere på noen av tankene du har, men på en 

litt annen måte enn du kanskje er vant til. Det er nemlig forskjell på å være hektet opp i, eller 

fanget av, tankene, og å se på de mer «utenfra». Vi skal altså prøve å se på tanken, 

istedenfor å være inne i tanken. Ved å se dem mer utenfra, bruker vi den «observerende» 

delen/funksjonen av hjernen, og ikke like mye den tenkende delen, som beskrevet helt i 

starten av denne sesjonen. Istedenfor å se på innholdet i tanken, kan man se på nytten og 

virkningen av den. I denne øvelsen skal du velge deg en tanke, kanskje en tanke du ofte har, 
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som du bruker mye tid på å gruble på. Du skal se på denne tanken, og svare på spørsmålene 

som du finner i arbeidsboken. Petter skriver for eksempel ned tanken om at han er den som 

kan minst på jobben.  

Hvordan var det å se på tanken din på denne måten? 

Legg merke til at det ikke er viktig om den tanken du så på nå er sann eller ikke. Det som er 

viktig er hvordan vi forholder oss til tankene, og hvor nyttige de er for oss. Det er for 

eksempel ikke viktig om det stemmer eller ikke at Petter er den som kan minst på jobben 

eller ikke. Det kan være viktigere å se på hvor nyttig tanken er for Petter, når vi prøver å se 

på tanken utenfra, heller enn innholdet i den og hvor sann den er.  

 

Øvelse: Tanker på kort   

Selv om hjernen vår, som nevnt, er utviklet til å ha lett for å tenke negativt, så kan vi likevel 

ha noen valg i hvordan vi kan håndtere dette på. Denne øvelsen handler om å se på hvordan 

vi kan håndtere vanskelige tanker og følelser på nye måter. I denne øvelsen skal du se litt 

nærmere på de negative tankene du har. Helt bakerst i arbeidsboken finner du et blankt kort 

som du kan skrive på. Ta frem kortet og skriv ned noen av disse tankene, så du har noe å 

jobbe med. Kortet skal ikke vises frem til noen senere, så skriv fritt. Skriv gjerne ned det 

hjernen din sier til deg når den virkelig hamrer løs på deg, og virkelig gnåler i vei. Hvis man 

skulle ha avlyttet hjernen din og høre hva den sier da- hva ville man fått høre? Hva sier 

hjernen din til deg? Når den ønsker å få deg til å føle deg skikkelig håpløs, hva er det mest 

skremmende den sier til deg? Forteller den deg for eksempel noen mørke eller skremmende 

historier om fremtiden?   

For eksempel pleier hjernen til Petter å si til han at han er den som kan minst på jobben, at 

han aldri kommer til å bli god nok, at han aldri kommer til å få seg kjæreste, at ingen synes 

han er attraktiv og at han aldri får til noen ting.  

Du skal bare skrive på den ene siden av kortet. Skriv ned det du kommer på. 

Når du er ferdig med å skrive: Tenk tilbake til øvelsen vi gjorde første gangen vi møttes, hvor 

vi holdt arbeidsboken foran ansiktet. Om du hadde holdt kortet med de negative tankene 

dine på foran ansiktet, så du det eneste du så var tankene du har skrevet ned, hvordan ville 
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det vært? Og hvordan ville kontakten med omgivelsen vært? Prøv gjerne å holde opp kortet 

foran ansiktet, tvihold på det, og kjenn etter hvordan det oppleves, før du leser videre.  

Hvordan var kontakten med omgivelsene rundt deg? Hadde du fått til å gjøre andre ting 

mens du hadde kortet foran ansiktet? Det kortet blir en metafor for, er at hjernene din 

forteller deg alle de vonde fortellingene om deg selv, og jo mer oppslukt du blir av dem, jo 

mer går du glipp av. Du blir avskåret fra verden rundt deg, og alt du ser er disse tankene.  

Legg også merke til at når du tviholder på tankene, er det vanskelig for deg å gjøre noe som 

helst som kan berike livet ditt. Hvis du skulle gått til et jobbintervju, tatt en eksamen, ha det 

hyggelig med familie eller venner, eller hatt en meningsfull og dyp samtale med en nær 

venn, mens du tviholder på kortet foran ansiktet, hvordan hadde det vært?  

Det øvelsen prøver å vise, er at når hjernen fanger oss i sånne tanker, blir man ikke bare 

avskåret fra verden rundt og andre mennesker, men det blir også vanskelig å holde på med 

ting som får livene våre til å fungere.  

Prøv nå å legg kortet i fanget ditt, og la det ligge der et øyeblikk. Hvordan er det å ha de 

liggende der, sammenlignet med da du hadde det foran ansiktet? Føler du deg mer i kontakt 

med verden rundt deg?  

Legg merke til at kortet ikke er borte. Det er fortsatt der, og hvis du vil, så kan du jo se ned 

på det og bli oppslukt av det nå også. Prøv det - se ned på kortet i noen sekunder og gi det all 

oppmerksomheten din, før du retter oppmerksomheten opp fra kortet, og leser videre.  

Legg merke til hvor oppslukt du kanskje ble av disse tankene og hvordan du mister kontakten 

med det rundt deg. Hvordan var forskjellen?  

Det er helt vanlig å ville se ned på kortet også. Hjernen vår har lært oss opp til at det den sier 

til oss er veldig viktig, og at vi må høre etter. Men det står kanskje ikke noe nytt på kortet? 

Disse tankene har du kanskje hatt mange ganger?  

Denne øvelsen prøver å vise at vi har et valg, vi kan enten se ned og bli helt oppslukt av 

tankene som vi har tenkt mange ganger før, eller vi kan bare la de ligge der, og heller være i 

kontakt med verden rundt oss. Det høres jo enkelt ut når man snakker om det på denne 

måten, men det er ofte ikke er så lett å bare la dem ligge der, for hjernen vår ønsker å fange 

oss med disse tankene. Men legg likevel merke til hvor annerledes det blir når det bare får 
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ligge. Hvis du nå skulle ha en dyp samtale med en venn, ta eksamen eller gå til jobbintervju, 

så hadde det kanskje vært lettere når kortet ligger i fanget, enn når det var foran ansiktet?   

Legg merke til at du ikke skal legge noe energi i at kortet skal fjernes, men du bare lar det 

ligge der. Det er altså ikke et poeng at tankene ikke skal kunne komme, og vi trenger ikke å 

prøve å dytte dem vekk, vi lar de være der uten at vi henger oss opp i dem. Hvis du husker 

det negative monsteret vi har snakket om tidligere, så blir dette det samme som at vi ikke 

bruker tid og energi på å trekke tau med monsteret, vi slipper tauet og bare lar det være der. 

På den måten får de ikke like stor plass i hodet vårt og vi bruker ikke energi og tid på det.  

 

Øvelse med kort- fortsettelse: Sette et navn på historien  

I denne øvelsen skal du gi tankene du skrev ned på kortet en slags overskrift. Hvis du tok alle 

disse tankene og de vonde følelsene og minnene som følger med dem, og la alle sammen inn 

i en dokumentarfilm om livet ditt, eller i en selvbiografi, og du skulle sette en kort tittel på 

den filmen eller biografien, hva ville du kalt den? Petter velger for eksempel å kalle 

fortellingen sin for «udugelige Petter»-fortellingen. Hva ville du kalt din? Husk at tittelen du 

velger skal bekrefte og hedre alt det vonde du har skrevet ned, så ikke velg en tittel som 

tuller det vekk eller gjør narr av det. Skriv denne tittelen på baksiden av kortet deres.  

Når du har skrevet ned en tittel, kan du lese for deg selv det som står foran på kortet, for så 

å snu det og lese bakpå, og bare merke deg hva som skjer- om det skjer noe, som et 

eksperiment.  

Hvordan var det?  

Tenk litt over:  

- Er du fanget av fortellingen?  

- Hvordan kjennes det å ha den?  

- Har du rom for den? 

Poenget er ikke å bli kvitt den, men å ha et litt løsere grep om den. Dette er ikke lett, for 

det er en ferdighet, som man trenger å øve på. Derfor er dette kortet en del av 

hjemmeoppgaven denne gangen. Det kommer vi tilbake til.  
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Øvelse: Fortellinger om seg selv  

I neste øvelse blir du invitert til å se nærmere på fortellingen din, og hvordan den påvirker 

tankene, følelsene og handlingene dine. Fortellingene vi har om oss selv kan påvirke hvordan 

vi oppfører oss og kan føles «trygge og komfortable», uansett om de er positive eller 

negative. Bla opp på side 19 i arbeidsboken. Her ser du en figur med sirkler.   

Du skal fylle ut sirkelen på denne måten:  

1) I den innerste sirkelen skal du skrive navnet på fortellingen om deg selv.  

2) På venstre side av den andre sirkelen kan du skrive alle tanker, følelser og kroppslige 

opplevelser som er i tråd med fortellingen du har om deg selv. På høyre side av 

denne sirkelen, kan du skrive handlinger, følelser og tanker som ikke er i tråd med 

denne historien.  

3) På venstre side av den tredje sirkelen kan du skrive handlinger som denne 

fortellingen «tillater» og på den høyre siden, kan du skrive hvilke handlinger som 

historien ikke tillater, som derfor kontrolleres eller unngås.   

På side 20 i arbeidsboken ser dere et eksempel på hvordan Petter har fylt den ut:  
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Du skal nå fylle ut din.  

Etter øvelsen, tenk over:  

- Hvordan var det å se på fortellingen på denne måten?  

- Fikk du sett på fortellingen på en ny måte?  

Vi har altså sett i dag at fortellingen hjernen til Petter forteller han, kan påvirke følelser, 

tanker og handlinger, og at tankene ikke alltid er nyttige. Men, selv om noen av tankene til 

Petter ikke er nyttige, trenger ikke Petter å kvitte seg med tankene heller. De kan komme og 

gå som de vil, uten at Petter bruker tid på å bli opphengt i dem eller begynner å kjempe med 

dem. På den måten kan han være mer tilstede her og nå i omgivelsene sine, og ha plass til 

andre ting enn tankene sine. Å ha et slikt forhold til tankene, er en prosess vi kaller for 

defusjonering. Det vil si at vi ikke er i ett med tankene våre, at vi ikke er viklet inn i dem, men 

heller kan se dem mer utenfra.  
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Introduksjon til hjemmeoppgaven 

Som hjemmeoppgave denne gangen, skal du ta vare på kortet du har skrevet på, og ha det 

med deg gjennom uka, frem til neste gang. For eksempel i veska, sekken eller i lomma. I 

tillegg til å ha det med deg, kan du gjerne ta det frem en gang i blant gjennom uka, og lese 

det for deg selv, først på den ene siden, og så på den andre.  

Om det i løpet av uka dukker opp en tanke eller følelse som har sammenheng med 

fortellingen, kan du gjerne prøve å tenke på tittelen på fortellingen deres eller si den høyt for 

deg selv. For eksempel kan Petter tenke eller si til seg selv: «Aha, der er den «udugelige 

Petter»-fortellingen!», når Petter merker at han tenker «dette får jeg ikke til» når han får en 

ny oppgave på jobben. Ikke prøv å fjern tanken eller å distrahere deg med noe annet, bare 

nevn navnet på fortellingen for deg selv. Noen ganger vil den fange deg før du er klar over 

det. Det er helt normalt. Straks det går opp for deg at du er blitt fanget, si eller tenk for deg 

selv: «åja, nå ha jeg blitt fanget at XX (navnet på din egen fortelling)-fortellingen».  

For eksempel: Om Petter blir ringt av sjefen som sier «Hei, Petter! Jeg tenkte at du kunne 

presentere for ledergruppa hvordan avdelingen ligger an med prosjektene, er det ok?», og 

Petter får en tanke om at «det kommer jeg jo aldri til å få til», så kan han tenke «aha, nå har 

jeg blitt fanget av «udugelige-Petter»-fortellingen igjen!». Han trenger ikke å gjøre noe 

annerledes, eller svare noe annet enn han ville gjort, men bare merke seg at han blir fanget 

av fortellingen.  

 

Oppsummering  

For å oppsummere dagens økt kan vi si at vi har sett at det hender vi henger oss opp i egne 

tanker og at de får styre atferden vår. Å defusjonere vil si at vi tar avstand fra, eller 

distanserer oss, fra tankene våre og lar dem komme og gå i stedet for å bli hengende fast i 

dem. Defusjonering betyr med andre ord:  

- Å se på tanker i stedet for å se ut fra tanker    

- Å observere tanker i stedet for å bli opphengt i tanker 

- Å la tanker komme og gå i stedet for å holde fast i dem 
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Målet er å se på hva tankene faktisk er: de er ord, bilder, og ikke hverken mer eller mindre 

enn det. I ACT er man mer opptatt av hvordan tanker virker, enn innholdet i dem. Fokuset er 

altså hvor nyttige tankene er, ikke hvor sanne de er.  

Defusjonering kan være nyttig når tankene våre kan hindre oss fra å leve det livet vi ønsker å 

leve, og hindrer oss i å leve i tråd med de verdiene som er viktige for oss. Neste uke kommer 

temaet til å være verdier.  

 


