
TRÆNING AF RATIONEL FORTOLKNING 

DE 4 VIGTIGSTE  

IRRATIONELLE ANTAGELSER 

SPØRG DIG SELV  

- Og skriv svarene ned! 

FORFÆRDELIGGØRELSE 

Du overdriver konsekvenserne/ubehaget. 

 

Husk, at reservere ordet ”Forfærdeligt/Katastrofe” til situationer, 
hvor ALT er tabt. Fx et flystyrt, hvor folk dør. 

 

Alle tab, som ikke er døden, koster kun tid/penge/prestige. Og 

det kan genvindes. 

 

Konsekvenser af at betragte noget som  

”Forfærdeligt/En katastrofe”:  
 

1. Det øger styrken og varigheden af din vrede. 

2. Det lukker fremtiden ude, hvor der rent faktisk  

       – hvor der kan ske mange positive ting, 

         og hændelsen betyder mindre. 

3. Gør det umuligt at finde løsninger. 

Hvad vil konsekvenserne være på langt sigt? 

 

Kan det tabte genvindes på længere sigt? 

 

Er der et bedre udtryk du kan bruge?  

   ”Det er ubehageligt”?  

   ”Det er vanskeligt”?  

   ”Det er uheldigt”? 

 

 

 

 

LAV FRUSTRATIONSTOLERANCE 

Du undervurderer din evne til at håndtere 

ubehaget/modgangen. 

 

 

Mennesker viser sig at kunne udholde de allerfleste ting. 

 

Konsekvenser af lav frustrationstolerance: 

  Det gør det umuligt at finde løsninger. 

Er det rent faktisk MULIGT for dig at holde det ud?  

- Hvis du fik MANGE PENGE for det, kunne du så holde 

det ud? 

 

- Ville det være mere præcist at sige: 

  - Jeg kan IKKE LIDE det,  

     og jeg ville ØNSKE det IKKE SKETE? 

 

- Ville et bedre udtryk være: 

    - ”Det er frustrerende”? 

    - ”Det er vanskeligt”? 

BURDE-TYRANNI 

Du ophøjer personlige ønsker til absolutte diktater/ ubøjelige 

regler. 

 

Du bør lære at se forskel på præferencer og krav. 

 

Konsekvenser af burde-tyranni: 

1. Du ignorerer virkeligheden (Der er kun meget få ting, vi 

er ”nødt til” – at spise, sove, tisse, etc.) 

2. Du pålægger andre mennesker diktatoriske regler. 

3. Det bliver umuligt at finde løsninger. 

 

 

Er det rationelt og hensigtsmæssigt at sige, at andre/du 

BLIVER NØDT TIL…? 

 

Hvad er det, der gør, at det, du ønsker, ER NØDT TIL at 

ske? 

 

Ville det ikke være smartere at: 

   - Erkende årsagen til adfærden? 

   - Prøve at ændre årsagen, om muligt? 

   - Og ellers acceptere virkeligheden,  

        hvis det ikke er muligt? 

 

Ville et bedre udtryk være: 

  - ”Jeg ville foretrække …, men jeg kan leve med…” 

  - ”Jeg ville ønske… Jeg håber at…” 

STEMPLING AF ANDRE MENNESKER / DIG SELV 

Du overgeneraliserer om mennesker. 

Du fordømmer / skyder skylden på andres personlighed for 

afgrænsede, specifikke handlinger, 

Du bruger opflammende ord om andre. 

Du forveksler adfærd med identitet. 

 

Hvorfor er det ikke rationelt/hensigtsmæssigt at stemple 

mennesker: 

De fleste gør alle sammen mange gode ting, samt enkelte dårlige 

ting. Nogle mennesker gør flere dårlige ting, end andre gør. Men 

selv DE mennesker gør gode ting engang imellem.  

Hvilke POSITIVE ting gør denne person? 

 

Kan man vurdere en person ud fra få, specifikke 

handlinger? 

 

Når et menneske handler, handler det så kun ud fra sin 

personlighed – dvs. helt uafhængigt af andres 

handlinger? 

 

Var det smartere at vurdere handlingen  

– i stedet for personen? 

 

Vrede 


