
Psykologer skal redde unge fra  
voldelig ekstremisme 

En ny psykologisk behandlingsmetode fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences hjælper unge 

med at tage ansvar og blive så robuste, at de er i stand til at sige fra over for radikale miljøer 

Af Jesper Toft Madsen

En stor del af de unge, som er i fare for at blive 

opslugt af voldelige bevægelser på de politiske 

ydrefløje eller blandt religiøse ekstremister, har 

et fælles problem: Deres menneskelige forud-

sætninger for at klare sig igennem tilværelsen er 5 

ikke gode nok. 

   Sådan lyder en af de grundlæggende idéer bag 

en ny psykologisk behandling, der er udviklet af 

professor Preben Bertelsen fra Psykologisk Insti-

tut på Aarhus Universitet. Behandlingen fokuse-10 

rer på at opbygge de unges menneskelige egen-

skaber, så de bliver stærke nok til at afvise radika-

le miljøer.  

    ”Behandlingen kan gøre de unge både ansvarli-

ge og gode til at håndtere tilværelsen. De tager 15 

ansvar for sig selv, positionerer sig over for grup-

per og bliver mere robuste over for andres ind-

flydelse,” siger Preben Bertelsen. 

Unge opdager konsekvensen af vold 

Forskeren underviser i samarbejde med Aarhus 20 

og Københavns Kommune samt Østjyllands Politi 

både mentorer og behandlere i den såkaldte til-

værelsespsykologi.  

     Et typisk forløb foregår over 12 sessioner. De 

unge arbejder via samtaler og øvelser med at 25 

indgå i sociale relationer og tage ansvar.  

   ”Mange af de radikaliseringstruede har svært 

ved at tage ansvar for sig selv, og nogle har ikke 

nemt ved at reflektere over deres handlinger,” 

siger Preben Bertelsen.    30 

   Ifølge professoren lærer de unge gennem forlø-

bet at reflektere over konsekvenser af deres vol-

delige adfærd, og de opnår forståelse for sam-

fundet og andre menneskers tanker og følelser.  

Modstand kan være altødelæggende 35 

Den nye tilgang favner bredere end tidligere ind-

satser på området, fordi den tager udgangspunkt 

i tilværelsen som helhed, frem for at møde de 

unge med politisk og religiøs modstand.  

   ”De unge bør ikke blive konfronteret med anti-40 

islamistisk propaganda og politisk uforstand. Det 

handler om at se bort fra de umiddelbare kultur-

forskelle og i stedet fokusere på at udvikle de 

almene kompetencer, alle mennesker har brug 

for,” mener Preben Bertelsen. 45 

   Ifølge forskeren er en af tilværelsespsykologiens 

vigtigste pointer, at man ved at vise forståelse for 

de unges helt almindelige hverdagsproblemer 

undgår at skelne mellem ”dem og os”. En skel-

nen, som med Preben Bertelsens ord ”kan øde-50 

lægge enhver indsats over for socialt udsatte”.  

   Tilværelsespsykologien er ved at blive integre-

ret i Københavns Kommunes 18+ enhed, der ar-

bejder for at hjælpe 18-25-årige ud af bandemil-

jøer. Lignende projekter er i gang i Skanderborg 55 

med skolebørn med bekymrende højt fravær og i 

socialpsykiatrien, hvor flere pilotprojekter med 

psykisk syge unge og voksne allerede har givet 

positive resultater. 



 

Faktaboks: Om tilværelsespsykologi 

Tilværelsespsykologien er udviklet af professor Preben Bertelsen fra Aarhus Universitet, Business and Social 

Sciences. Frem for at tage udgangspunkt i diagnoser og sygdomme tager behandlingen fat i de unges helt 

lavpraktiske problemer som evnen til at strukturere hverdagen, at stå op om morgenen og få ordnet  husli-

ge pligter som tøjvask og indkøb. Behandlingen giver de unge overskud til at tale om deres dybereliggende 

psykiske og sociale problemer i tilværelsen. 

Et tværfagligt samarbejde 

Både i Aarhus Kommunes og Østjyllands Politis mentorordning og i VINK under Københavns Kommune 

samarbejder Aarhus Universitet for at hjælpe unge ud af radikale miljøer. 

/ 

Radikalisering er en proces, hvor det i stigende grad bliver accepteret at bruge udemokratiske midler som 

vold for at opnå politiske eller religiøse mål.  

Østjyllands Politi kan ikke sige præcist hvor mange unge, der er truet af radikalisering på landsplan, men 

der er tale om et begrænset antal. 

PET vurderer i sin seneste rapport fra december 2011, at antallet af ekstremistiske forbrydelser som vold og 

hærværk er steget fra 2009 til 2010. 

 


