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Vigtigt at vide om grublerier 
Hvorfor er det vigtigt at vide, om du grubler?  

Rigtig, rigtig mange, der lider af angst eller depression, prøver at slippe af med 
de ubehagelige følelser ved at gruble over dem. 

Hvis det gælder for dig, så er det afgørende, du bliver bevidst om det – og træner 
dig selv i at gøre noget ganske andet. 

Forskningen viser nemlig, at grublerierne øger din angst og depression – selvom 
du sandsynligvis netop grubler FOR at prøve at blive fri for de ubehagelige 
følelser… 

 
Hvad vil det sige at gruble? 

Indenfor psykologien bliver grublen ofte 
kaldt ruminering. Det gør det, fordi “to ruminate” 
på engelsk betyder det en ko gør: Tygger drøv. 
Bøvser det samme op igen og igen, og giver det en 
tur til i tyggemaskinen…. 
At du grubler, vil sige, at du igen og igen vender 
tilbage til dine negative tanker og følelser, 
undersøger dem, analyserer dem – ja, tygger på 
dem, kunne man sige, så de efterhånden fylder 
hele din opmærksomhed. 

Du starter  måske med at gruble over en 
ubehagelig ting, der er sket for nylig, men så får 
det dig til at gruble over andre hændelser eller 
situationer, den minder dig om. Og snart sidder du 
og analyserer din egen personlighed. Og dine 
tanker bliver mere og mere og mere negative. 

  

Kend de 3 gruble-typer 
 
1. 
Hævn-grublerier. 
Det er grublerier, der handler om uretfærdigheder, du mener, er blevet begået mod dig. Disse grublerier 
har en tone af såret selvretfærdighed, og de fokuserer på at udtænke en gengældelse, som vil kunne 
skade de skyldige. 

Problemet med hævn-grublerier: 
Det kan godt være du har ret, og at de mennesker, der har skadet dig, har uret. Men grublerierne får dig 
ofte til at betragte andre som forfærdelige skurke – uden at se sagen bare lidt fra deres side. 

Din hævntørst kan desuden få dig til at handle impulsivt (fx ved at lægge sag an mod folk eller blive 
voldelig), hvilket kan ende med at skaffe dig selv problemer på halsen.  
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2. 
Årsags-grublerier. 
Denne form for grublerier begynder helt uskyldigt, når du opdager, at du føler dig trist eller ængstelig, 
eller når du tænker tilbage på en situation, du har oplevet for nylig: 

Du begynder at prøve at finde ud af, hvorfor du føler, som du føler. 

Problemet med årsags-grublerier: 
Grublerierne kan få dig til at se problemer, der enten slet ikke findes, eller som ikke er så store, som de 
føles, mens du (passivt) sidder og grubler. 

Mens du grubler (og dermed holder dig fast i den negative følelse), virker de mest dramatiske 
forklaringer som de mest sandsynlige. 

Grublerierne kan få dig til at tage uhensigtsmæssige beslutninger mht. de problemer, du føler, du har. 
Fx. ved at: 

• Konfrontere andre mennesker på en fjendtlig måde 

• Trække dig fra en relation 

• Sige dit arbejde op 

• Droppe ud af din uddannelse 

• Melde afbud til socialt samvær 
 

3. 
Kaotiske grublerier. 
Denne form for grublerier bevæger sig ikke en lige linje fra problem fra problem. I stedet oversvømmes 
dit sind af alle mulige negative tanker og bekymringer, hvoraf mange af dem i virkeligheden ikke har 
noget med hinanden at gøre. 

Problemet med kaotiske grublerier: 
Du bliver forvirret og overvældet af følelser og tanker. Du bliver derfor helt fastlåst, fordi du ikke kan 
finde ud af, præcis hvad du føler og tænker. Du prøver så at grubler dig ud af problemet… Og sidder 
endnu mere fast… 

  

Hvorfor er det så skidt at gruble? 
 
Grublerier gør livet hårdere. 
De belastninger, du er udsat for, kommer til at virke større. Det gør det sværere for dig at finde gode 
løsninger på dine problemer. Og dine reaktioner på belastninger bliver mere intense og længerevarende. 

 
Grublerier skader dit forhold til andre mennesker. 
Andre mennesker kan blive irriterede på dig – og endda ende med at forlade dig. Du får desuden svært 
ved at gennemskue, hvad du bør gøre for at forbedre dine relationer. 

 
Grublerier kan bidrage til udvikling af alvorlige psykiske problemer. 
Grublerier nedsætter din modstandsdygtighed mod psykiske belastninger, og kan bidrage til at du 
udvikler depression, alvorlige angstlidelser, eller alkoholmisbrug. 
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Grublerier giver dig i kke svaret på livets store spørgsmål – selvom man måske skulle tro det. 
Negative følelser fører dig ikke nødvendigvis til de sandeste, dybeste svar i livet. Forskningen viser, at 
negative følelser slører éns syn på tingene, sådan at det, man ser, er et forvrænget, indsnævret billede af 
éns liv og verden. 

Negative følelser forvrænger éns opmærksomhed, tanker, hukommelse og handle-repertoire, så man kun 
ser: 

• De oplevelser fra fortiden, som er negative 

• De aspekter af éns nuværende situation, som er negative 

• De ting, der kunne gå galt i fremtiden 

 
Desuden leder dine negative følelser dig fra den ene negative tanke til den næste, og den næste, og den 
næste… De negative følelser kan derfor få dig til at tage katastrofale beslutninger – baseret på disse 
negative tanker. 
 
Det kan godt være, at du som grubler tænker på de store, eksistentielle ting i livet – meningen med 
tilværelsen, hvad du er værd som mennesker, hvor dit parforhold er på vej hen – men ofte er din 
tænkning så farvet af dine negative følelser, at billedet af disse væsentlige emner er stærkt forvrænget. 


