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OPTIMISMENS
NEUROBIOLOGI
Af Hans Henrik Kleinert, psykoterapeut MPF, specialfysioterapeut i psykosomatik

Vi kan lide at betragte os selv som rationelle væsener, som ser os tilbage, klæder os efter vejret og vejer for
og imod før vi tager en beslutning. Men både neuro- og socialvidenskab fastslår, at vi er mere optimistiske
end realistiske. Almindeligvis forventer vi at tingene går bedre end det rent faktisk viser sig at det går. Folk
undervurderer i stor grad sandsynligheden for at de selv bliver skilt, arbejdsløs eller bliver kræftsyg – på
trods af at de kender tal og statistikker. De regner modsat med at deres børn er ekstraordinært begavede,
at de lever meget længe og opnår mere i livet end de faktisk gør.
Troen på at fremtiden vil blive meget bedre end både for- og nutid er kendt som the optimism bias –
hældningen mod optimisme.
Den forekommer i alle kulturer, regioner, socioøkonomiske strukturer. Skolebørn, der leger når-jeg-blirvoxen er vældigt positive, - og det er voksne også! En undersøgelse fra 2005 viser, at ældre over 60 er ligeså
tilbøjelige til at se glasset som halvt fuldt som unge mennesker.
Man kunne forvente at optismen ville smuldre under indtryk af stærke nyheder om voldelige konflikter,
naturkatastrofer, finanskrise, høje arbejdsløshedstal og hvad der ellers truer den menneskelige eksistens. Vi
kan i det lys have en kollektiv pessimisme omkring hvordan det skal gå vort lille land, hvordan vore
inkompente ledere skal kunne lede os gennem storm og uvejr, men privat optimisme, omkring vore egne
individuelle liv, forbliver utrolig resilient. Et overbliksartikel fra 2007 viser, at selvom 70% af en adspurgt
gruppe mener at familier almindeligvis klarer sig dårligere end deres forældre, så mener 76% af dem at
deres egen familie klarer sig bedre!
Overoptimistiske holdninger kan lede til katastrofer. Tænk på atomulykken i Japan, som bla skete fordi der
kun var bygget 5,7 m høje mure omkring til værn mod tsunamier, - og nu kom der en på 14 m som rent
faktisk skyllede ind over og ødelagde kølesystemerne, så katastrofen var uundgåelig. Overoptimisme kan
afholde os fra at gå til lægen, tage solcreme på eller spare op til sværere tider.
Men optimisme er er også en beskytter og en inspirator. Det driver os fremad i stedet for i afgrunden. Uden
optimisme havde vore forfædre aldrig forladt deres stamme og vi ville stadig være hulemennesker, som
kun ville være i stand til drømme om lys og varme.
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For at gøre fremskridt kræver det, at vi er i stand til at forestille os alternative virkeligheder, som er bedre,
og som vi tror på, at vi kan opnå. Denne tro hjælper os til at forfølge vore mål. Helt generelt arbejder
optimester mere, tjener mere og sparer mere op. Og skønt deres skilsmisserate er helt på linje med
pessimisternes, så er det mere sandsynligt, at de finder en ny partner. Hvilket er en handling som er håbets
triumf over erfaring! (Samuel Johnson)
Selv om den der bedre fremtid ofte er en illusion, har optimister klare fordele i nuet. Håb holder os rolige,
sænker stressniveaueet og forbedrer vores fysiske tilstand. Forskere i hjertesygdomme fandt, at optimister
var mere tilbøjelige tila t tage deres medicin, spise en sund kost og træne, - og derved formindske deres
risiko for hjerteanfald. En undersøgelse af kræftpatienter viste, at pessimistiske patienter under 60 havde
oversandsynlighed for at dø inden 8 mdr sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke-pessimister – med
samme sygdom, status og alder.
En stigende mængde videnskabelige undersøgelser peger på den konklusion, at optimisme er blevet
instinktualiseret gennem evolutionen som en indbygget del af den menneskelige hjerne.
Optimismeforskning blev en gang anset for at være en nærmest alternativ populærvidenskabelig og i
universitetskredse nærmest foragtelig disciplin, - men er nu ved at åbne et nyt vindue ind i
bevidsthedsforskning. Det viser noget, som måske virkelig kan flytte opfattelsen af hvem vi er som
mennesker og hvordan vore hjerner udvikler sig: ikke bare formet af vore gener og vor fortid, - men også af
vore forventninger til fremtiden.
ET INSTINKT FOR HÅB?
Tali Sharot er forsker Ph.D i neurobiologi og har beskæftiget sig med optimisme. På baggrund af
undersøgelser af folks hukommelse omkring 9/11 i New York, viste det sig at der allerede efter kort tid var
stor unøjagtighed i de gengivelser som blev givet på det tidspunkt i sammenligning med dem der blev givet
lige efter. Hun spurgte sig selv hvor disse fejl i hukommelsen kom fra.
Andre videnskabsfok fremsatte en spændende teori: at hukommelse er unøjagtig fordi det neurologiske
system, som har til opgave at huske ting fra vor fortid, måske ikke er udviklet til udelukkende at huske.
Måske er hukommelsens vigtigste funktion at kunne forestille sig fremtiden, for at gøre os i stand til at
forberede os på, hvad der kommer. Systemet er ikke designet til på perfekt vis at genspille fortiden, hævder
Sharot. Det er designet til på flexibel vis at skabe femtidsscenarier i vores hjerne. Som et resultat ender
også hukommelse med at blive en konstruktion, og ind imellem bliver detaljer slettet og andre sat ind.
Måske er dette også den neurobiologiske forklaring på fortrængning. Fortrængning af ubærlige hændelser
skaber plads til fortsat optimisme – og vi kan gå planmæssigt videre. Bortset fra at fortrængning har store
konsekvenser, bla. for telomeret, der forkortes. Om dette er reversibelt vides ikke, så måske er chokerende
hændelser, overgreb mm, der forbliver ubearbejdede, med til at afkorte vort liv.
Sharot forsøgte at kortlægge hjerneaktivitet af forsøgspersoner mens de forestillede sig fremtidige
hændelser, - for bagefter at sammenlige mønstre med hvordan de erindrede ting fra fortiden. Vi taler her
om dagligdags ting. Og der skete noget uventet: når folk talte m fremtiden blev selv den meste banale
livsomstændighed forbedret på dramatisk vis.
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Da alle forsøgspersoner insisterede på at tænke positivt omkring hvad livet ville bringe for dem personligt,
hvad fortæller det os om hjernens hardware? Er den menneskelige tilbøjelighed til optimisme et resultat af
hjernens arkitetktur?
For at tænke positivs omkring vore fremtidsudsigter, må vi først være i stand til at tænke os selv ind i
fremtiden. Optimisme starter med hvad der måske er det mest fantastiske menneskelige talent: at kunne
rejse i tiden. Evnen til at rejse frem og tilbage i tiden på det mentale plan. Skønt dette synes selvfølgeligt for
os, så er denne evne af afgørende betydning for vor overlevelse.
Tænk her bare på almindelig planlægning, at sørge for mad ikke bare her og nu, men også til vinter, at
udholde hårdt arbejde eller andre strabadser på forventningen om en belønning.
Denne mentale tidsrejse har klare overlevelsesfordele, men den er kommet til os sammen med
dødsbevidstheden. A Varki, en biolog, hævder at alene denne bevidsthed kunne have bragt evolutionen ind
i en blindgyde. Desperationen, forfærdelsen, kunne have lammet os, demotiveret os og vi ville ikke være
motiveret for formering. Så her konkluderer Sharot, at den eneste måde at dødsbevidsthed kunne komme
ind i menneskets liv var hvis det ledsagedes af irrationel optimisme.
Evnen til at visualisere fremtidige scenarier ligger fortrinsvis i hippocampus, som er en hjernestruktur som
er afgørende for hukommelsen. Hjerneskadede med skade på hippocampus kan ikke huske, - men de kan
heller ikke danne detaljerede billeder af fremtiden. Psykisk sundhed er bl.a. kendetegnet ved, at vi
ubesværet kan bevæge os mentalt frem og tilbage i tiden. Jeg kan tænke på hvordan en samtale med en
ven var i går og umiddelbart derefter planlægge aftensmaden til i aften.
Undersøgelser viser desuden, at psykisk normale typisk er mere optaget af at tænke på fremtidens
muligheder end på fremtidens farer. Eller med andre ord: håb fylder mere end bekymring. Vi tænker på
skøn kærlighed, hvordan vi kan hjælpe vore børn, få succes på arbejdet eller opnå et mere attraktivt job,
hvordan vi skal vinde i fodbold eller skak – langt mere end at dø i en trafikulykke, blive forladt af vor
elskede eller miste en kær person. Og når vi tænker på det sidste er det oftest i form af hvordan de kan
blive undgået!
Elizabeth Phelp, som er en fremtrædende neuropsykolog, fremsætter den betragtning, at det fænomen, at
vore fremtidstanker er positivt rettet, neurovidenskabelig set er et resultat af frontal cortex’
kommunikation med subcorticale områder dybt i hjernen. Frontal cortex er det evolutionært yngste afsnit
af hjernen. Det findes hos pattedyr, men ikke så stor og veludviklet som hos mennesker, - og den er
ansvarlig for eller indblandet i så komplexe funktioner som sprog og målrettethed.
I et experiment lod hun sine forsøgspersoner scanne i en fMRI-scanner (functional Magnetic Resonance
Imaging), mens hun stillede dem fremtidsrettede opgaver, som var enten positivt eller negativt ladede,
eksempelvis: forestil dig at vinde 1 million eller at tabe din pung. Forsøgspersonerne rapporterede, at deres
forestillinger om attraktive hændelser var betydeligt mere levende og klare end dem som var uønskede.
Dette matchede den øgede aktivitet, som de fandt i 2 vigtige områder af hjernen: amygdala og den rostrale
anteriore cingulate cortex (rACC), et område i frontale cortex, som modulerer emotion og motivation.
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rAAC fungerer som et trafiklys, som giver forkørselsret til positive følelser og associationer. Jo mere
optimistisk en person er, des mere aktivitet (ifht negative forestillinger) i disse hjerneområder mens men
forestiller sig positive fremtidsscenarier. Og stærkere forbindelse mellem de 2 hjernestrukturer.
Disse fund var specielt interessante fordi netop disse 2 hjerneområder viser unormal aktivitet hos klinisk
deprimerede. Mens sunde personer forventer at fremtiden bliver noget bedre end den viser sig at blive, er
forventningen hos alvorligt depressive overnegativ i forhold til det faktiske resultat.
De mennesker som har en forventning til fremtiden, som svarer nøjagtig til hvad der sker, vil man ofte
kalde mildt depressive. De ser verden som den er. Med andre ord: hvis vi ikke havde en neural mekanisme,
der fik os til at hælde mod at se verden skønnere og mere venligsindet end den er, ville menneskeheden
generelt være lettere deprimerede (sic!!)
KAN VIRKELIGHEDEN PÅVIRKES AF FORHÅNDINDSTILLING ELLER FORVENTNINGER?
Det ser ud til at svaret er ja. Neurofysiolog ved Karolinska designede et projekt, hvor hun under fMRI
scanning manipulerede en positive og negative forventninger ind i studerene, hvorefter hun testede deres
kognitive evner i enkognitiv test. For at inducere positive forventninger primede hun de studerende med
ord som smart, intelligent og klog umiddelbart forud for testen. For at inducere fiasko brugte hun ord som
dum og uvidende. Og studenterne, der var positivt inducerede, klarede sig bedre i testene.
Dette er ikke i sig selv ny viden. Den kommer når Bengtsson tager scanningsresultaterne frem og finder ud
af, at det er i behandlingen af fejl, at de positivt inducerede hjerner adskiller sig fra de negativt inducerede.
Når fejlen fulgte positiv induktion, observerede hun øget aktivitet i den anterioe-mediale del af præfrontal
cortex, i en region som er involveret i selvreflektion og hukommelse. Men de studerende, der var primet
med ordene dum og uvidende viste ingen øget aktivitet i det område. Bengtsson udlægger det som, at den
hjerne der forventer at præstere dårligt, ikke viser tegn på konflikt eller overraskelse, når den laver en fejl, KROGHSGADE 1 -1TV, 2100 KØBENHAVN Ø
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hvormed den næppe vil være tilbøjelig tilat lære af sine fejl, og vil derfor også have sværere ved at forbedre
sin ydeevne over tid. Forventningerne ser ud til at have en tendens til at blive selvopfyldende profetier på
den måde at de påvirker vor energi, præstationer og evne til at lære og dermed forbedre os.
En anden interessant iagttagelse er, at vi ofte har en tendens til at se tingene fra deres lyse side, specielt
når vi får lavet en identifikation. Et forsøg hvor T Sharot, T Shiner og R Dolan instruerede forsøgspersoner i
en iMFR-scanner til at visualisere forskellige sygdomme som fx Alzheimer, cancer, brækket arm, brækket
ben, iskæmisk hjertesygdom – og så rate dem efter hvor slemt de synes den enkelte sygdom er. Så bad de
forsøgspersonerne om at vælge mellem 2 som var lige slemt ratede, - alså fx cancer eller alzheimer, en
brækket arm eller ben. Til sidst skulle de rate alle sygdommene igen. Og det interessante er her, at kort tid
efter at have valgt en sygdom blandt flere, blev den anset som mindre intimiderende. En sygdom som fx et
bærkket ben, som blev anset for at være forærdelig først, blev nu set i et langt mere positivt lys: ”så kan jeg
med GOD samvittighed ligge på fifaen og se fodbold....”
Scanningerne viste igen, at det at fremhæve det positive midt i elendigheden involverer såvel præfrontal
cortex som subcorticale strukturer, som processer emotionelle nuancer. Så mens forsøgspersonen tænker
på en ulykke med et brækket ben, sker der en afvejning i rACC således a afvejningen af det gode og det
dårlige får en hældning mod det positive.
Det ser ud som om vores hjerne kan benytte sig af en slags visdom, som kan vende modgang til noget
nærmest ønskværdigt. At blive hærdet. At modnes.
Vi gør dette når vi skal vælge noget, som er øsnkværdigt. Forestil dig at du har søgt 2 jobs som du virkelig
gerne vil have, og du får tilbudt dem begge. Nu står du overfor et svært valg – men når du så har taget dit
valg, så sker der noet mirakuløst: pludselig (hvis du er som de fleste) ser du den valgte stilling som bedre
end før og kommer til den mening, at det andet job slet ikke var så godt som det lod til at være....
Ifølge socialpsykolog Leon Festigner re-evaluerer vi mennesker mulighederne efter at have valgt - for at
reducere den spænding, som opstår når vi skal træffe valg mellem lige muligheder. Dvs at når vi har truffet
et valg, så er der en tilbøjelighed til at se sit valg i et endnu lysere perspektiv, end inden valget blev truffet. I
et forsøg lod han et forsøgspanet forestille sig at være på ferie på mere end 80 forskellige destinationer, og angive på en skala hvor glade de ville forvente at være på de enkelte steder. Ud af 2 destinationer, som
var rated nøjagtig ens, bad Festinger forsøgspersonerne om at vælge en. Til sidst blev alle destinationer
ratede igen. Og det viste sig at forsøgspersonerne umiddelbart efter at have valgt, lod den valgte
destination stige i rating – og den vragede faldt!
Scanningen viste at denne forandring skete i nucelus caudatus, en klynge nerveceller i striatum i
basalganglierne. Dette nervebundt er aktivt ved belønninger og forventninger. Hvis vi tror at vi har noget
godt i udsigt, så annonceres dette af nucleus caudatus til andre dele af hjernen. Efter at have modtaget det
gode, som vi kan sige er en kage, bliver værdien af dette hurtigt opdateret. Hvis kagen var supergod, vil
denne højere værdi afspejles i øget aktivitet i striatum. Hvis den var skuffende, vil den formindskede værdi
blive lagret på en sådan måde, at forventningerne er skruet ned næste gang der bydes på kage.
I Festigners eksperiment, opdaterede nucleus caudatus hurtigt signalet efter at valget var taget. Før valget
var signalet ”noget virkelig fedt” for både Sicilien og New York, men efter at have valgt New York lød
signalet som ”noget super fantastisk” for New York, og bare ”noget udmærket” for Sicilien.
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Nogen gange fortryder vi vore beslutninger, vore valg viste sig at være mindre heldige. Men i det store
regnskab, er vi generelt tilfredse med vore valg, og vil endda forsvare dem eller fremhæve dem som gode
valg. Dermed er vi dejligt fri for at tænke over, om vi kunne have valgt bedre. Og dermed være fastlåst i
ambivalens eller ubeslutsomhed.
Et sidste spørgsmål, stillet af Sharot, er: hvordan kan det egentlig være, at folk flest opretholder en lyserød
forestilling om fremtiden selvom al mulig realinformation er så nemt tilgængelig? Sharot scannede
hjernerne hos forsøgspersoner, der processede både positive og negative information omkringn fremtiden.
Resultaterne var opsigtsvækkende: i læringsprocessen afkoder deres nervesystem uden problemer den
ønskværdige information, som øger optimisme – men den kan ikke afkode og huske uønsket information.
Et ex: når vi hører en succeshistorie om fx skype-opfinderen janus friis lægger vore hjerner mærke til, at
dette er en mulighed, og med lidt held og dygtighed kunne det ske for os selv. Men når vi hører at 50% af
alle ægteskaber ender i skilsmisse, får det os ikke til at tænke, at det også kunne ske for os.
Hvorfor er vore hjerner skruet sådan sammen? Det er nærliggende at påstå eller overveje, at optimisme er
evolutionært udvalgt fordi, når alt kommer til alt og fordele og ulemper er afvejet, så giver det simpelthen
større chancer for at overleve. Undersøgelser viser at optimister lever længere, er sundere. Er optimsime
indvævet i vore gener?
Optimisme kan føre til store ulykker – fx spillefugle eller krigsherrer – så spørgsmålet er hvordan
afbalanceringen mellem at være håbefuld og samtidig realistisk kan ske? Jeg tror at svaret ligger i åbenhed.
At være åben om sine forhåbninger og sin frygt/bekymring. Og at modtage hinanden åbent, at vide, at når
et menneske er i sin bekymring, så er det vigtigt at kunne være sammen med vedkommende.

MIT PERSONLIGE OPTIMISTISKE SYN PÅ DET AT VÆRE ET MENNESKE, HERUNDER PÅ DET AT VÆRE MIG¨
Jeg er vokset op med en mor, som var meget sød, og som ikke rigtig magtede den store opgave at opelske 2
sønner og 1 datter uden en mand som favnende støtte og midtpunkt. Hun kunne ikke se eller hun overkom
ikke at tilføre vore liv accept og ro til at udvikle os. Min far forsvandt da jeg var ca 8 og han var flyttet
sammen med en anden kvinde og jeg og min bror fik ikke rigtig noget at vide. Det vil sige, vi fik at vide at
han var ude at rejse, så da vi fik sandheden at vide 3 år senere var der selvfølgelig mange ting der faldt på
plads, - og der var også en oplevelse af at være svigtet, bedraget, løjet for.
Det var i det hele taget min mors (og tidens) opfattelse, at børn skulle skånes for sandheden, og så hellere
servere en ”hvid” løgn. I dag ved jeg, at det var sig selv, hun skånede, og det gjorde hun fordi hun ikke
vidste bedre, og fordi hun ikke havde nogen til at støtte sig.
Min reaktion på min opvækst var naturligvis kompleks og mangefacetteret, præget af både konfrontation
og flugt. Jeg tog en beslutning, der handlede om at jeg ville finde virkeligheden, lære at skelne mellem
sandt og falsk, og det er en beslutning, som har meget dyb betydning for mig og som jeg har forsøgt at
udleve siden, - og kan konstatere at det er meget vanskeligt, har følger for mig selv i form af såvel
konfrontation med meningsløshed som erkendelseschok , har følger for andre, fx mine børn og nære, som
på ikke altid lige indfølende måde er blevet gjort bekendt med mine tanker, følelser og holdninger.
Jeg har i min voksendom genkendt meningsløsheden som parameter. Når man som jeg er ateist (i
betydningen: jeg tror ikke på en folkekirkelig gud, men nok på at der er meget i universet som vi ikke
forstår) – skal meningen med livet søges et sted, som ikke er beskrevet.
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Jeg har fundet meningen med livet som værende livet selv. Dermed er det også blevet muligt for mig at
søge ind i nuet, ind i vejrtrækning, flow, kropslige tilstande for at være med mig selv – selv under ekstreme
forhold.
Det er på en måde også et terapeutisk imperativ: at finde ind til kroppen, ind til selve livsytringen, som et
værn både mod jubeloptimisme (=urealistisk optimististiske forventninger) og deprimværen. Og som en
hjælp til at komme ind til selvet. Så kan der være optimeret virkelighedsorientering uden at miste
optimisme, livsglæde eller håb.
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