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STRESS

af Susanne Sayers  
i samarbejde med Chris MacDonald

SIGNALER: Stressede, som ikke er bange for 
stress, lever længere end ustressede. Og stress kan 
forvandle frygt til mod og gøre lidelse menings-
fuld. Det hævder den amerikanske psykolog og 
stressekspert Kelly McGonigal i sin netop ud-
komne bog ‘The Upside of Stress’. Hun mener, at 
stress i sig selv ikke er usundt. Det er vores forhold 
til stress, der er problemet, og som gør os syge.

Kelly McGonigal, som tidligere selv talte be-
kymret om skadevirkningerne af stress, er ble-
vet overbevist om, at vi skal holde op med at be-
tragte stress som en fjende og gøre den til vores 
ven. I stedet for at forebygge og undgå stress skal 
vi bruge stress aktivt, for den giver en masse ener-
gi, hvis vi tør bruge den, siger hun. 

Ifølge McGonigal er stress et signal om, at der er 
noget, som virkelig betyder noget for os, og når vi 
analyserer, hvorfor vi i en situation føler os stres-
sede, vil svaret være, at det er fordi, der står noget 
vigtigt på spil. 

Tænk på stress som tegn på, at du beskæftiger 

STRESS SOMMERSKOLE
MAD: Madskolerne er i gang 
med at slå deres egen rekord. 
Allerede nu er der oprettet over 
150 Madskoler fordelt over hele 
landet og flere kommer stadig 
til. Det er første gang i Madsko-
lernes 12 år lange historie, at der 
er oprettet så mange Madskoler. 
En vigtig rekord for Madskoler-
ne såvel som de børn og unge 
der deltager.

»Aldrig har så mange børn og 
unge kunne bruge en uge i som-
merferien på at lære om mad-
lavning, kost og motion, og det 
kan vi godt være stolte af. Mad-
skolerne giver ikke bare børne-
ne en sjov og lærerig oplevelse, 
vi kan se på forældreevaluerin-
gerne, at de også giver børnene 
maddannelse, så de tør prøve 
nye madvarer og selv gå i køk-
kenet derhjemme,« siger adm. 
direktør i Landbrug & Fødeva-
re, Karen Hækkerup.

Hun forklarer, at et ophold 
på Madskole kan ruste børn og 
unge til at stå på egne ben, når 
det kommer til madlavning og 
madvalg.

Snuse til ny mad
Forældreevalueringerne fra 
sidste års Madskoler viste, at 

mere end 86 procent af bør-
nene smagte på nye madvarer 
mens de var på Madskole, og 
at mere end 79 procent af for-
ældrene forventede at barnet 
ville begynde at lave mere mad 
derhjemme efter turen på Mad-
skole. Samtidig er børn og unge 
rigtig glade for at være med.

»Vi ved at børn og unge har 
en rigtig god oplevelse på Mad-
skolen, og virkelig gerne vil læ-
re mere om mad. Det kan vi se 
på forældreevalueringerne, hø-
re fra Madskoleinstruktørerne 
og se på hvor hurtigt skolerne 
bliver fyldt op,« siger Henrik 
Dalum, formand for 4H, der er 
med til at lave Madskolerne.

Madskolerne er et samarbej-
de mellem Landbrug & Fødeva-
rer, 4H og REMA 1000. Ligesom 
en fodboldskole eller en som-
merlejr, bruger Madskolerne 
dagtimerne i en uge i sommer-
ferien på at give børn og unge 
mellem 8 og 12 år en oplevelse. 

Madskolerne finder sted over 
hele landet i fra uge 27-32 i som-
merferien. Se mere og find ledi-
ge pladser på www.madskoler.
dk.

pcb

Mere end 

2.000 børn 

klar til   

Madskoler

Flere skoler i Aarhus og omegn tilbyder

 madskoler i sommerferien. Arkivfoto: Scanpix

En provokerende stresseks-
pert gør i en ny bog op med 
vores forhold til stress. Vi skal 
holde op med at være bange 
for stress og i stedet bruge 
den positivt, siger hun. Dansk 
stressforsker er delvist enig
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dig med noget meningsfuldt i stedet for som tegn 
på, at der er noget, du ikke kan klare, foreslår McGo-
nigal og tilføjer, at stress kun er usundt for os, når vi 
selv tror, at det er usundt.

Den danske stressforsker Bo Netterstrøm er del-
vis enig, men tager også nogle kraftige forbehold 
for hendes konklusioner. 

»Hun har ret i, at stress er naturligt og ikke er no-
get, vi skal være bange for. Vi kan godt tåle at være 
stressede, og det er sundt for kroppen i kortere tid, 
men vi kan ikke tåle at være stressede konstant. Vi 
har brug for perioder, hvor vi kan restituere os, og 
i løbet af en stresset dag har vi brug for mange små 
pauser,« siger han.

Bo Netterstrøm understreger, at faren ved nogle 
former for stress ikke er overdrevet. Det gælder især, 
når vi er udsat for konstant stress gennem lang tid.

McGonigal mener, at man skal lære at leve med, 
at livet er fyldt med stress og finde meningen i den. 
Bo Netterstrøm mener, at man nogle gange skal ar-
bejde på at fjerne de elementer, som stresser. Ellers 
bliver stresshåndtering som at male over rust: Det 
ser pænt ud på overfladen, men nedenunder fort-
sætter problemerne.

»Den amerikanske forfatter har ret i, at vi skal læ-
re at acceptere det, når tingene ikke kan være an-

derledes. Man kan ikke gøre noget ved, at en nær 
slægtning dør. Nogle ting i livet er menneskelige 
vilkår. Men man skal ikke vænne sig til alt, og der 
er tidspunkter, hvor det er langt sundere at ændre 
de forhold, som giver stress, end at prøve at lære at 
leve med den,« siger han.

Sundhedsekspert Chris MacDonald, som har 
læst bogen, er på linje med Bo Netterstrøm:

»I nogle tilfælde bør man ikke forsøge at tilpasse 
sig. Kelly McGonigal tager ikke tilstrækkeligt hen-
syn til, at nogle former for stress skyldes omgivel-
ser og strukturer, som er usunde for os, og som er 
tvunget ned over os. Dem skal man ikke forsøge at 
leve med i lang tid. Dem skal man enten ændre el-
ler fjerne sig fra,« siger han.

»Men Kelly McGonigal har ret i, at vi i nogle til-
fælde skal se stress som et tegn på, at vi beskæfti-
ger os med noget, som virkelig betyder noget for 
os, og som vi selv har valgt. I de situationer er det 
ikke motiverende, når andre hele tiden siger ‘pas 
nu på, at du ikke bliver stresset’. Og hun har også 
en vigtig pointe i, at vores måde at betragte forskel-
lige situationer på, vores ‘mindset’, betyder noget, 
og det er heldigvis noget, som kan trænes,« siger 
Chris MacDonald.

 ≤FAKTA

6 STÆRKE  
FRA CHRIS MACDONALD

Du kan træne din evne til at blive stærkere 
mentalt ved at stille dig selv nogle simple 
spørgsmål. Det hjælper dig i situationer, hvor du er 
udsat for pres og stress. 

 { 1. Har jeg lyst til det? Og hvor længe varer 
det?

 { Når du er presset og har travlt, kan det være 
sundt for dig og din krop. Flere undersøgelser har vist, 
at hvis du ikke er bange for stress, kan du få fordele 
af de situationer, hvor du bliver presset. Fra naturens 
side er vi skabt til at kunne tåle situationer, hvor vi skal 
yde mere, end vi er vant til. Der er to vigtige spørgsmål: 
Har du lyst til det? Og hvor længe varer det? Når du 
beskæftiger dig med noget, som du har lyst til, kan du 
tåle store belastninger. Men så er der de situationer, 
hvor du ikke har lyst til det, du gør. Det kan være en 
ubehagelig opgave, som du ikke selv har indflydelse 
på, eller det kan være, at du er i et socialt miljø, som gør 
dig ked af det. Det kan du godt tåle, men kun i kortere 
perioder. I begge situationer skal du lade være at være 
bange for stress. Men du skal være opmærksom på 
det.

 { 2.  Hvad er alternativet?

 { Min far lærte mig engang, at det er godt at være 
kritisk, men at man altid skal huske at spørge sig selv 
‘hvad er alternativet?’. Det er en god regel. Hvis der 
ikke findes et brugbart og sandsynligt alternativ til 
den situation, man står i, må man lære at leve med 
den. I andre tilfælde viser det sig, at der er realistiske 
alternativer, og så kan man arbejde hen imod dem og 
på den måde være konstruktiv og ikke bare kritisere 
tingenes tilstand. 

 { 3 Går det her kun ud over mig?

 { Mens du læser dette, er der cirka halvdelen af 
verdens befolkning, som kæmper med noget, som 
de finder svært. Det er et menneskeligt grundvilkår, 
at vi ikke konstant er lykkelige. Selv bruger jeg den 
erkendelse som en trøst. Det er rart for mig at vide, at 
når noget er svært, så er jeg ikke alene i det øjeblik. 

 { 4 Taler jeg pænt til mig selv?

 { Som jeg skriver i min klumme, så er det virkelig 
vigtigt, hvordan du taler til dig selv. Du skal vise dig 
selv respekt, tilgivelse, omsorg og forståelse og ikke 
gå og skælde dig selv ud konstant. Din evne til at stå 
imod i modgang er afhængig af, at du også selv tror på, 
at du kan. Erkend, at du er et menneske, og at det er 
menneskeligt at fejle og have det svært.

 { 5 Kan jeg sige pyt?

 { En dansk mand, som fyldte 100 år, blev for 
nogle år siden spurgt, hvad hans hemmelighed var. 
“Jeg har lært at sige pyt,” svarede han. Og nogle gange 
skal man kunne sige pyt. Der er kampe, man ikke skal 
tage, og situationer man bare skal komme videre fra i 
stedet for at gå og gruble over dem. Især når man ikke 
kan gøre noget som helst ved dem alligevel. 

 { 6 Hjælper jeg andre?

 { Det lyder måske mærkeligt, men du kan træne 
din egen mentale styrke og modgangsevne ved at 
hjælpe andre. Flere undersøgelser viser, at du ved 
at vise omsorg og give opbakning og opmuntring til 
andre også får det bedre med dig selv, mindsker din 
risiko for depression og får bedre sociale relationer. 
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