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FORORD 
Om tanken

Vi har været vant til at se på vores tanker, som om de indehol-
der en form for sandhed, der i sig selv har værdi og betydning, og 
som er med til at definere os som mennesker. Inden for den meta- 
kognitive tilgang betragter man derimod tanken på en helt anden 
måde og giver den en anden betydning. Tankerne betragtes blot 
som elektriske impulser i vores hjerne, som får den betydning, vi 
selv vælger at give dem. Indholdet af vores tanker er ligegyldigt. 
Det handler om, hvordan vi forholder os til vores tanker, og hvor-
dan vi styrer vores tankeprocesser. Det er essensen af den meta-
kognitive terapi. Tilgangen er unik og væsensforskellig fra andre 
terapiformer, men lige så vigtig at kende til. Jeg sammenligner tit 
metakognitiv terapi med penicillin. De fleste af os er nødt til at 
tage penicillin en eller flere gange i løbet af vores liv. Selvom peni-
cillin ikke er svaret på alt, er det et yderst effektivt remedie. Meta-
kognitiv terapi er heller ikke svaret på alt, men det er en effektiv 
og hurtigvirkende metode, når den bliver anvendt korrekt i pas-
sende situationer. Ligesom penicillin er nødvendigt at have i vores 
medicinskab, er det også relevant at kende til den metakognitive 
tilgang og til nogle af de redskaber, metoden benytter sig af. 

Samtidig med at vi er unikke personer med hver vores karak-
teristika og hver vores individuelle egenskaber, er vi også en del 
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af en samfundsmæssig kontekst, som har betydning for os. Ingen 
af os er isolerede øer, som blot kan lære at kontrollere alle vores 
psykiske processer. Der vil være forhold, der påvirker os udefra, og 
som har indflydelse på, hvilken tankegang vi tager til os. I et sam-
fund fuld af evalueringer og faste skemaer, vi skal forsøge at passe 
ind i, er det nemt at fralægge sig ansvaret og lade de andre om 
at handle og bestemme over os. Det sker desværre stadig oftere, 
at vi får angst- og depressionssymptomer, når vi ikke lever op til 
forventningerne eller ikke passer ind i skemaerne. Derfor skal vi i 
højere grad lære ikke at lade os holde nede af andres subjektive 
vurderinger. Og heller ikke lade vores egne negative tanker køre 
i ring.  

Der vil altid være vilkår og betingelser i vores liv, som gør ondt, 
og som vi ikke selv kan styre. Men der bliver også skabt meget 
unødvendig psykisk lidelse gennem vores tankeprocesser. Tan-
kerne får lov til at fængsle os og holde os fast et sted, det ikke er 
rart at være. Vi har muligheden for at minimere unødig psykisk 
smerte, hvis vi begynder at fokusere på, hvordan vi håndterer 
vores tanker, i stedet for udelukkende at fokusere på, hvad de 
indeholder. Derfor er det så vigtigt at få udbredt tankegangen bag 
metakognitiv terapi samt bevidstheden om, at vi ikke er vores tan-
ker, men at tanker er noget, vi har.

Undervejs i bogen viser jeg gennem cases, hvordan metakog-
nitive metoder og teknikker kan medføre en betydelig bedring i 
forhold til tilstande som for eksempel generaliseret angst, social 
angst, depression, OCD og PTSD. Men jeg viser også, hvordan 
vi indimellem kan komme til at overpsykologisere og skabe fle-
re problemer, end vi behøver at have. Det er ikke en bog fuld af 
ultimative sandheder. Bogen viser min personlige tilgang til den 
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metakognitive terapi og tager udgangspunkt i min forståelse af 
mennesket, jeg sidder over for, og det samfund, vi lever i. Alle 
casene er anonymiserede i en grad, så genkendelse ikke er mulig. 
Pointen er at vise, hvordan metakognitiv terapi kan anvendes i 
klinisk praksis. Bogen kan ikke erstatte terapi, men skal ses som 
en præsentation af en metode, sådan som jeg bruger den i min 
praksis.  

Ved at lære at håndtere vores tankeprocesser giver vi os selv 
muligheden for at handle og ikke længere lade os fængsle af grub-
lerier og bekymringer. 

Linda Burlan Sørensen
Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision



KA
PIT

EL 
1



19Den metakognitive tilgang

DEN ME TAKOGNITIVE 
T ILGANG 
H VAD  ST I L L E R  V I  O P  M E D  V O RE S  TAN KE R ?

Alle, der beskæftiger sig med psyken, identificerer problemer 
og forsøger at finde en årsag til dem, så de har et udgangspunkt 
for at behandle dem. 

LAD MIG GIVE TRE FORENKLEDE EKSEMPLER: 

En mediciner vil sige, at en depression er en kemisk ubalance i 
hjernen, og at tilstanden derfor også skal behandles med kemi. 

Den kognitive terapeut vil sige, at depressionen bunder i, at man 
har nogle uhensigtsmæssige overbevisninger. Terapeuten vil gå 
ind og arbejde med at omstrukturere overbevisningerne fra at 
være uhensigtsmæssige til mere hensigtsmæssige for at fjerne 
depressionen eller reducere depressionssymptomerne.

Og hvad kendetegner så den metakognitive tilgang?
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Den metakognitive terapeut siger, at psykisk mistrivsel, især angst 
og depression, opstår på grund af en overdreven opmærksomhed 
på nogle bestemte kognitive processer. Det kan være bekymrin-
ger om fremtiden, grublerier om fortiden, eller det kan være ting, 
man gerne vil forstå: Hvorfor mig? Hvordan kunne det her ske for 
mig? Hvorfor er verden sådan?

Den overdrevne opmærksomhed på bekymringerne og grub-
lerierne kaldes for CAS (Wells, 2009, s. 11-15). Ordet er en for-
kortelse af Cognitive Attentional Syndrome – på dansk: kognitivt 
opmærksomhedssyndrom. 

CAS er et helt centralt element i metakognitiv terapi og optræ-
der derfor ofte i bogen. Antagelsen her er, at hvis du minimerer 
den overdrevne opmærksomhed på bekymringer og grublerier  
– det vil sige enten helt fjerner CAS eller reducerer det betydeligt  
– vil du kunne begynde at tænke konstruktivt og kreativt og der-
med afhjælpe depression, angst og psykisk mistrivsel generelt. 

Problemet er altså, at visse tankeprocesser, for eksempel 
bekymringer om fremtiden eller grublerier om fortiden eller om 
aktuelle situationer, optager alt for meget plads i dit liv.
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Metakognitioner er de tanker, du gør dig om dine tanker, 

følelser og andre kognitive processer (for eksempel 

hukommelse, koncentration og opmærksomhed). Det vil sige, 

hvordan du tænker, og ikke hvad du tænker. 

Metakognitioner er altså erkendelse om erkendelsen. Det er 

vores overbevisninger om, hvordan vores tanker og følelser 

fungerer, og hvad deres betydning er for os. 

Vi har alle sammen nogle antagelser om, hvordan tanker 

og følelser fungerer, eller hvor stor en betydning bestemte 

tanker eller følelser skal have. Metakognitionerne kan spille en 

afgørende rolle for vores psykiske trivsel eller mistrivsel. De kan 

for eksempel være med til at vedligeholde eller forstærke CAS, 

der ifølge metoden er den primære årsag til mange former for 

psykisk mistrivsel.

Det er netop disse overordnede overbevisninger, metakognitiv 

terapi i høj grad beskæftiger sig med (Wells, 2009).

En deltager på et kursus foreslog engang følgende definition 

af metakognitioner: tankernes tanker. Og det er netop, hvad 

metakognitioner er. 

Hvad er metakognitioner?
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Indflydelse på egne tanker

Inden for den metakognitive tilgang er det ikke ualmindeligt for 
terapeuten at anvende ekstreme eksempler for at vise, hvad 
metakognitiv terapi handler om, så prøv et øjeblik at forestille dig, 
at du objektivt set er dum, grim og uelskelig, og at alle mennesker 
i hele verden er 100 procent enige om, at det er sådan, det er. Mit 
spørgsmål til dig vil være: Hvor stort et problem ville det være for 
dig at være dum, grim og uelskelig, hvis du aldrig tænkte på det? 
Svaret er, at det ikke ville være et problem, fordi det ikke handler 
om, hvorvidt det, du tænker, er sandt eller falsk. Det handler deri-
mod om, hvor meget du er i kontakt med bestemte tanker, uan-
set om de er rigtige eller forkerte. For selvom du måtte have en 
stærk overbevisning om noget bestemt, spiller overbevisningen 
ikke den helt store rolle for dig, hvis du kun er i kontakt med den i 
fem minutter hver anden dag – resten af tiden er den slet ikke i din 
aktive bevidsthed. For hvor stort et problem kan noget, du ikke 
tænker på, være? Hvordan kan en glemt tanke være problematisk 
for dig? 

I den kognitive adfærdsterapi siger man, at tanker har en 
betydning, og at man kan omstrukturere uhensigtsmæssige tan-
ker til hensigtsmæssige tanker. Den kognitive terapeut arbejder 
blandt andet med virkelighedstjek og forsøger at finde beviserne 
for, at en tanke er sand eller usand. Altså at finde ud af, om du vir-
kelig er så dum, grim og uelskelig, som du selv tror, at du er. Den 
metakognitive terapi derimod beskæftiger sig ikke med, om en 
tanke er sand eller falsk, men med hvad vi stiller op med tankerne. 
Og den metakognitive terapeut holder øje med, om klienten har 
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et overdrevent fokus på specifikke tanker, der påvirker personen 
og kommer til at styre ham eller hende. 

Mange klienter er vant til terapiformer, hvor samtalen mel-
lem klient og terapeut tidsmæssigt fylder meget, og hvor der 
for eksempel bliver fokuseret på begivenheder fra fortiden eller 
på selve bekymringernes og grubleriernes indhold. Sådan er det 
ikke i den metakognitive terapi. Indimellem får jeg henvendelser 
fra folk, som ringer og spørger, hvor lang tid en session varer. I 
deres øjne har det betydning, om en session varer 45 minutter, 50 
minutter eller 55 minutter. Men antallet af minutter er ikke afgø-
rende, for det er ikke tid, terapeuten sælger. Terapisessionerne er 
baseret på øvelser mere end samtale, og ofte er klienterne trætte 
efter 45 minutter. Det er derfor ikke en metode, der som udgangs-
punkt kan tåle sessioner a 60 minutter. 

Bogens brug af den metakognitive metode

Den metakognitive metode er udviklet af psykolog og professor 
Adrian Wells. Gennem sine observationer og undersøgelser fandt 
Wells ud af, at folk med lidelser såsom generaliseret angst, social 
angst, PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), OCD (tvangstanker 
og -handlinger) og depression opnåede hurtigere resultater, når 
man fokuserede på, hvad klienten gjorde med sine tanker, i ste-
det for at fokusere på selve tankens indhold. Det vil sige, når man 
fokuserede på copingen af tankerne (Wells, 1997, 2009). 

Når det handler om tilstande, som er karakteriseret ved, at en 
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klient har et overdrevent fokus på nogle bestemte tankeprocesser 
såsom bekymringer og grublerier, synes den metakognitive meto-
de at være optimal og kan stå alene. Andre gange kan metoden 
ikke stå alene. Det kan være i tilfælde, hvor der er tale om mere 
alvorlige lidelser som for eksempel personlighedsforstyrrelser. I 
sådanne tilfælde vil der være andre forhold på spil. Men dele af 
den metakognitive tilgang vil ofte kunne bruges. Præcis ligesom 
med penicillin, der heller ikke hjælper på alt, men på meget. 

Gennem denne bog arbejder jeg ud fra Adrian Wells’ tilgang 
og hans definitioner, som bruges inden for den metakognitive 
tilgang. Øvelserne i bogen er baseret på de øvelser, der normalt 
bruges inden for den metakognitive metode (Wells, 1997, 2009), 
suppleret med mine egne modeller. I min terapi arbejder jeg ud 
fra at vise og illustrere gennem eksempler, hvordan mine klienter 
forholder sig til deres egne tanker, og hvordan det påvirker deres 
velbefindende, frem for at forklare det. Samme princip gælder 
også for bogen, hvor du bliver præsenteret for de psykologiske 
begreber og øvelser igennem flere forskellige cases. Fælles for de 
fleste cases i bogen er, at den metakognitive tilgang er den mest 
optimale for klienten og derfor kan stå alene. 

Bogens formål er ikke at give en ordret beskrivelse af den 
metakognitive tilgang, men i højere grad at fokusere på, hvordan 
metoden bliver anvendt i min praksis. Og ”praksis” er netop nøg-
leordet, for jeg justerer undertiden metoden baseret på de klini-
ske erfaringer, jeg gør mig med mine klienter. Der kan derfor fore-
komme modifikationer undervejs i forhold til Adrian Wells´ teori. 
Et helt konkret eksempel er måden, jeg bruger begrebet CAS på. 
Som udgangspunkt er CAS et syndrom, man kan have. Men i min 
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tilgang figurerer CAS også som et rum og en form for fængsel, 
altså en ”kasse”, man kan befinde sig i. 

Negative og positive metakognitioner

Inden for den metakognitive terapi kigger terapeuten på de såkald-
te negative og positive metakognitioner, det vil sige de overordnede 
overbevisninger om ens egne tankeprocesser (Wells, 2009, s. 15-16).  

Navnene kan være misvisende, for det handler ikke om, at 
nogle metakognitioner er negative, og at nogle er positive. De 
refererer blot til forskellige funktioner, som metakognitioner har. 

Der findes to slags negative metakognitioner. 

TYPE A: ”JEG KAN IKKE KONTROLLERE MINE 

TANKER. MINE TANKER KONTROLLERER MIG.” 

TYPE B: ”MINE TANKER OG FØLELSESMÆSSIGE 

TILSTANDE ER SKADELIGE ELLER FARLIGE.” 
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De fleste klienter, jeg møder i min praksis, tror ikke, at de har 
nogen indflydelse på deres tankeprocesser, og de oplever, at tan-
kerne overtager alt. En del af dem frygter også, at de negative tan-
ker og følelsesmæssige tilstande kan være direkte skadelige eller 
farlige. Blandt andet var en af mine klienter plaget af angstanfald, 
og hun var bange for, at hendes mange negative tanker ville ende 
med at skade hendes hjerne og resten af hendes krop. Det er blot 
et eksempel på metakognitioner, der skal anfægtes i terapien. 

De positive metakognitioner henviser til nogle overbevisnin-
ger om, at vores bekymringer og grublerier har en særlig funk-
tion eller nytteværdi for os. Det kan være overbevisninger om, at 
grublerierne hjælper os med at finde løsninger eller svar på vores 
problemer, forstå fortidige eller nutidige hændelser, eller at vi via 
vores bekymringer kan forberede os på fremtidige situationer. 
Det er overbevisninger som ”Hvis jeg tænker længe nok over mit 
problem, finder jeg til sidst en løsning” eller ”Hvis jeg bare bekym-
rer mig nok, kan jeg forhindre, at det, jeg er bekymret for, vil ske, 
for så er jeg forberedt”. 

De negative og positive metakognitioner vedligeholder CAS, 
altså den overdrevne opmærksomhed på visse uhensigtsmæssige 
tankeprocesser såsom bekymringer og grublerier (ruminering). 
Det betyder, at vores metakognitioner får os til at blive ved med 
at være i CAS: De negative kan fortælle os, at vi ikke kan kontrol-
lere vores tankeprocesser, og derfor kan vi ikke komme ud af vores 
bekymringer eller grublerier, mens de positive kan være med til at 
understrege vigtigheden af at give bestemte tanker overdreven 
opmærksomhed. De får os til at blive ved med at gruble og bekym-
re os (Wells, 2009).  
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