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Stresset?

La tankene vandre!
Mange i vår tid er opptatt av ytringsfrihet. Samtidig glemmes ofte den 
individuelle psykologiske forutsetningen for ytringsfrihet, som er tankefrihet. 
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Psykologi

Stresset?

La tankene vandre!

                          Om forfatteren 
• Turid Berg-Nielsen er utdannet psykolog fra 
Universitetet i Oslo og ble spesialist i klinisk 
psykologi i 1986. I ca. 15 år jobbet hun 
klinisk med voksne, barn og familier 
frem til hun begynte som stipendiat 
ved NTNU i 1997. Hun tok Dr.
philos.graden ved Det medisinske 
fakultet, NTNU i 2002 og ble 
professor i klinisk barnepsykologi 
samme sted i 2013.
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• Turid Suzanne BergNielsen, psykolog

Det er nylig kommet ut en bok av 
blant annet fire norske professorer om 
betydningen av å la tankene vandre for 
å få ned stressnivået: «The Power of the 
wandering mind. Nondirective medita-
tion in science and philosophy» med 
Halvor Eifring som redaktør på Dyade 
Press. Som en av forfatterne vil jeg 
gjengi kort noe av innholdet i boken. 

Med utgangspunkt i forskning 
innen områdene medisin, hjerneana-
tomi, psykologi, filosofi og kulturstu-
dier drøfter bokens forfattere hvorfor 
man i en travel hverdag bør gi seg selv 
anledning til å la tankene vandre. Det 
være seg gode tanker, vanlige hverdags-
bekymringer eller vanskelige tanker. 
Forfatterne viser til meditasjonsteknik-
ker (kalt nondirective meditation) som 
slipper tankene fri, samtidig som man 
øver seg i å akseptere dem. I slike 
meditasjoner skal ikke tankene skyves 
vekk, styres eller manipuleres selv om 

de ikke er ønsket. Dette er et helt annet 
perspektiv enn det populærkulturen 
ofte forfekter, nemlig at man skal tenke 
positivt og legge vanskelige tanker og 
følelser vekk. I boken vises det til 
hvorfor det er anstrengende å styre 
tanker og følelser og kan være nytteløst 
over tid. Det å slippe tankene fri kaller 
hjerneforskerne «mind-wandering».  

Hjernen trenger å fordøye 
inntrykk
I to kapitler i boken beskrives hvordan 
hjernen ikke er skapt for et moderne 
liv, men er snarere tilpasset vår eksistens 
for tusener av år siden, da vi vandret 
rundt på savannene i Øst-Afrika. Ikke 
hadde vi spesielt dårlig tid den gang og 
konsentrasjonsevne med et smalt fokus 
var sjelden nødvendig for vår overle-
velse. Snarere tvert imot, vi var nødt til 
å ha en fritt-flytende og «vid-vinklet» 
oppmerksomhet med alle sansene åpne 
når vi streifet omkring for å se om det 
var spiselige planter i nærheten, høre 

klukkingen av rennende vann et sted 
eller ane et rovdyr gjemt i sivet. Hjer-
nen er ikke skapt for å være fokusert og 
konsentrert over lengre perioder og 
derfor blir vi slitne og lei. Den måten 
hjernen best kan hente seg inn, er 
nettopp ved å la tankene vandre. 

Mange nordmenn er glade i å gjøre 
nettopp det når man er ute i naturen, 
men det er ikke så lett for bymennesker 
med dårlig tid. Da kan det være lettere 
å praktisere meditasjonsformer som 
tillater en fri tanke og åpen oppmerk-
somhet. Ikke bare er det viktig å gi 
tankene et frikvarter, men også følel-
sene. Hjerneforskere har vist at når 
hjernen får lov til å vandre dit den vil, 
så følger følelsene våre med på ferden. 
Man mener at det skjer en slags 
emosjonell fordøyelse; vi bearbeider 
inntrykk fra fortid og nåtid og en 
konsolidering av fremtidige planer. 
Samtidig har forskningsstudier vist at 
de som tillater at egne tanker og følelser 
får litt mer tumleplass, også er mer 
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sensitive og empatiske overfor andre. 
Kanskje ikke så rart, har man ikke 
toleranse for noen av ens tanker og 
følelser, da er man neppe så tolerant når 
man møter det samme hos andre.

Det er flere grunner til at det kan 
være verdifullt å gi tankene en «lufte-
tur». Når hjernen ikke er opptatt med 
bestemte oppgaver, vil tankene ofte 
begynne å vandre av seg selv. Noen 
studier viser at faktisk mellom 30 og 50 
prosent av vår våkne tid går med til 
mind-wandering. Man mener at det er 
en god grunn for dette, nemlig at 
mind-wandering er en nødvendig hvile-
modus i hjernen for at den skal få 
bearbeidet alle inntrykk. Hvis tankene 
vandrer i en bestemt retning, er det 
fordi hjernen har behov for det. 

Blander man seg inn og hele tiden skal 
styre tankene i en bestemt retning, for 
eksempel  ved å tenke positivt, hindrer 
man hjernen i å fordøye det den har 
behov for. 

 
Er det ikke bra å tenke 
positivt da?   
Det finnes utvilsomt avgrensede 
situasjoner hvor det kan være en fordel 
å tenke positivt; det være seg rett før 
man skal prestere for eksempel i idrett, 
like før en eksamen eller en større 
operasjon. Det ville sannsynligvis ikke 
gått så bra om man skulle stå på toppen 
av overrennet før et skihopp og tenke 
«Oj, så høyt. Hva gjør jeg her? Dette 
greier jeg aldri, jeg kommer til å krysse 
skiene, stupe, brekke ryggen, nei, 

nakken! Bli lam og lenket til sengen på 
et sykehjem med gamlinger resten av 
livet.» Men det som gjelder rett før en 
større øyeblikksprestasjon, gjelder nok 
ikke som en generell leveregel. For å 
unngå negative tanker, må man fortren-
ge dem og fortrengning kan virke helt 
greit på kort sikt, men ikke så godt på 
lang sikt. Det krever mye mental energi 
stadig å dytte vekk noe i sinnet. 
Dessuten viser eksperimentelle studier 
at det fortrengte gjerne kommer tilbake 
etter en stund og da må man bruke 
enda mer krefter på å holde det fra 
livet. Følgelig blir man både anspent og 
sliten av å forsøke å få til denne typen 
selvsensur i hodet. 

Hvorfor vender det tilbake det som 
vi vil kvitte oss med? Forskere viser til 
hvordan sinnet må passe på at en 
uønsket tanke ikke er tilstede. Altså den 
må stadig scanne eller sjekke seg selv 
for å se om det som er sensurert vekk, 
likevel har sneket seg inn. La oss ta et 
enkelt eksempel. Hvis vi har bestemt 
oss for ikke å spise sjokolade (greit nok, 
om enn ganske vanskelig for noen av 
oss), så tror mange at hvis man ikke 
tenker på sjokolade eller kjenner etter 
om man har lyst på sjokolade, så blir 
det også lettere ikke å spise det. Men 
akkurat det kan være korttenkt. Så 
snart man ikke vil tenke på sjokolade, 
må man også sjekke om forbudte sjoko-
lade-tanker er tilstede (det kalles 
selv-monitorering) og blir minnet på 
nettopp sjokolade. Jo mer vi forsøker å 
fortrenge og undertrykke noe, desto 
sterkere kan det komme tilbake. I 
psykologien er dette et velkjent feno-
men og kalles «rebound»-effekten. 
Fortrengning og undertrykkelse av 
tanker og følelser kan fungere i et 
kortere tidsrom, men ikke i det lange 
løp. I boken vises også til forskning 
hvor det å undertrykke tanken (på 
sjokolade) ikke gjør det lettere å unngå 
atferden (å spise den).    

Skille mellom tanke og 
handling
Hvis vi ikke skal styre tankene, heller 
ikke følelsene, da ender vi vel opp som 
ganske usiviliserte og hensynsløse 
personer, vil noen tenke. Vi må og skal 
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regulere oss selv, enkelt er det ikke, og 
som oftest heller ikke lystbetont, verken 
for voksne å gjøre det eller for barn å 
lære det. Poenget her er hva er det man 
forsøker å regulere? Det er nemlig vår 
atferd som skal reguleres, ikke tankene 
og følelsene. Vi kan tenke og føle det vi 
vil, men vi sier ikke utad alt vi tenker 
eller uttrykker våre følelser i alle sosiale 
situasjoner.  Vi må til en viss grad 
kontrollere vår ytre atferd, men det 
betyr ikke at vi også skal kontrollere, 
sensurere eller undertrykke vårt indre 
liv av den grunn. 

Det er slik gode foreldre gjør med 
sine barn når man skal lære dem å regu-
lere seg selv. Man forteller ikke barn at 
deres tanker er så stygge at de ikke må 
tenke dem, ei heller at de ikke får lov til 
å føle det de gjør. Er et barn sint, så 
anerkjenner man sinne i den forstand 
at man kan si: «Jeg ser at du er sint og 
det er helt greit, men du får ikke lov til 
å slå. Du kan være så sint du vil, men 
slå – det må du ikke gjøre. Det er 
vondt for den andre. Du liker heller 
ikke hvis noen slår deg.» Med slike og 
lignende utsagn hjelper vi barn til å 
regulere deres atferd uten å legge bånd 
på hva de føler. Vi gir barn lov til å 
være den de er på innsiden, men lærer 
dem hvordan det best kan uttrykkes i 
ord og handling – altså i atferd. 
Indirekte lærer vi dem å skille mellom 
tanke og handling, et skille små barn 
gjerne ikke har. 

Vi kan godt være sympatiske 
personer på utsiden, men det betyr ikke 
at vi alltid er engler inne i oss. Det 
betyr ikke at vi skal forstille oss, late 
som vi er noe annet enn vi er. Men vi 
må ikke alltid flagge på utsiden det som 
i øyeblikket er på innsiden. Tanken er 
fri, men ingen kan påberope seg 
friheten til å gjøre eller si akkurat det 
man vil. Barn må lære og voksne må 
praktisere, gjennom hele livet, å holde 
litt igjen. Det sunne og gode ved å være 
fri på innsiden og erkjennelsen av 
begrensninger som eksisterer på 
utsiden, er selvfølgelig for mange, mens 
for andre som er opptatt av å regulere 
tanker og følelser og tenke positivt, er 
dette skillet mellom tanke og handling 
ofte uklart. 

Hvordan tilrettelegge for 
mindwandering?
Det er ingen selvfølge å bare slippe 
tanker og følelser til når man har et lite 
pusterom i en hektisk hverdag. De 
ledige øyeblikkene vi måtte ha, bruker 
vi gjerne på å planlegge hva vi må gjøre 
de neste timene. Dessuten er vi jo så 
vant med å styre tankene store deler av 
dagen. Riktignok får vi det ikke alltid 
til og da er det tungt å skulle konsen-
trere seg eller vi merker at vi mister 
fokus i en samtale. Det er et signal på 
at hjernen trenger å hente seg inn. Det 

gjør den best ved at tankene får tenke 
seg selv uten at vi blander oss inn. Men 
hvordan kan vi best la tankene «seile sin 
egen sjø»?

I boken beskrives de såkalte non-
directive meditasjonsformene, gjerne 
kalt ledighetsmeditasjoner på norsk, 
som gjør det lettere å la tankene vandre 
når de vil, samtidig som man øver seg i 
en aksepterende holdning. Den 
vanligste og mest kjente ledighetsmedi-
tasjonen i Norge er Acem-meditasjon. 
Tre kapitler i boken er viet forsknings-
dokumentasjon for positive medisinske 
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effekter av ledighetsmeditasjoner som 
tillater mind-wandering på hjerte, 
hjerne, pust og nervesystem.

Noen vil kanskje spørre seg hva som 
er forskjellen mellom dagdrømming og 
mind wandering i ledighetsmeditasjo-
ner. I dagdrømming styrer vi ofte tank - 
ene i en viss retning, bevisst eller ube - 
visst, mot det som er behagelig. I ledig - 
hetsmeditasjoner, som f.eks. Acem-
meditasjon, får tankene slippe til enten 
de er ønsket eller uønsket, noe som gir 
bedre betingelser for bearbeidelse. 
Dessuten har man hele tiden et nøytralt 
forankringspunkt å vende tilbake til 
som igjen åpner sinnet og gir plass til 
også andre tanker. Det er gjerne tanker 
som ikke kommer først, som ikke er 
skrevet med store bokstaver – de mer 
stillfarne, men som likevel kan hviske 
oss noe viktig. Samtidig øver man seg i 
en viss kontroll av atferd (sitte stille i 
30 minutter og forholde seg til hand-
lingsinstruksen i meditasjonen).   

Tankefrihet 
Hvis vi ikke kan tillate oss å tenke 
tanker som ikke bare er «mainstream», 
som kan være upassende, politisk 
ukorrekte og ukonvensjonelle, hvor 
ville ytringsfriheten vært da? Hvis vi 
bare ytret oss om det alle uansett var 
enige om, eller alle syntes var bare 
positivt, ville det bli, om ikke annet, i 
hvert fall kjedelig. Det finnes samfunn 
der man ikke har ytringsfrihet, men 
fortsatt tankefrihet (selv om noen 
diktaturer arresterer personer basert på 
antagelser om opposisjonelt tankegods, 
selv om det ikke har vært ytret), men 
man kan ikke ha ytringsfrihet uten 
tankefrihet. I et slikt perspektiv er det 
litt uforståelig hvorfor vi da kan 
oppføre oss som en diktator (eller 
dårlig forelder) og sensurere eget 
tankegods. Hvis alle gjorde det, ville 
det bli et svært forutsigbart og sterilt 
samfunn og ikke et sted hvor kulturliv, 
kreativitet og barn fikk blomstre. 

Kreativitet har sitt utspring i vårt 
indre liv. Jo mer kontrollert vi er på 
innsiden, desto mindre kreative og 
mere konforme blir vi. Men impulser 
må også forenes med en rasjonalitet 
som gjør at innovative ideer faktisk blir 
gjennomførbare. Selv om hjernen 
trenger tumleplass for den frie tanke, 
må atferden tøyles til en viss grad slik at 
egen livsutfoldelse ikke hemmer andre, 
men forhåpentligvis også kan gagne 
dem. Skal vi lære barna å bli engasjerte, 
ansvarlige og innovativt tenkende 
samfunnsborgere, må vi være gode 
modeller for dem. Da kunne vi for 
eksempel begynne med – eget hode.

Kilde
Halvor Eifring (red.) The Power of the 
wandering mind. Nondirective medita-
tion in science and philosophy, Dyade 
Press, Oslo 2019. ISBN 978-82-
91405-55-1

    




