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I det følgende beskrives kort, hvad tilværelsespsykologi er, og hvad der skal forstås ved at have et 

godt nok greb om tilværelsen Endvidere beskrives hvad der skal forstås ved de 

tilværelsespsykologiske grundkompetencer, der ligger til grund for grebet om tilværelsen. Endelig 

beskrives det tilværelsespsykologiske standardforløb, hvori man kan træne de 

tilværelsespsykologiske grundkompetencer og dermed videreudvikle grebet om egen og fælles 

tilværelse. 

 

 

Om at udvikle et alment psykologisk mindset i forhold til sin tilværelse 

 

Vi skal alle sammen, uanset vores betingelser, finde en måde at leve en god nok tilværelse. Uanset 

vores sundhedsmæssige, psykologiske, sociale eller kulturelle betingelser og forudsætninger gælder 

det om at få et godt nok greb om tilværelsen. At have et godt nok greb om tilværelsen betyder, at vi 

har mulighederne, evnerne og viljen til at kunne løse de tilværelsesopgaver, vi hele tiden stilles over 

for – både opgaver i det helt praktiske i hverdagen, og når vi står over for store livsbegivenheder og 

livsvalg. 

 

Det at have et godt greb om de mest almenmenneskelige tilværelsesopgaver gør os samtidig til 

aktører i egen tilværelse. Vi kan selv deltage i og stå for opbygningen af en god nok tilværelse, for 

os selv og sammen med andre. At være aktør i egen tilværelse er også en vigtig forudsætning for at 

kunne få fuldt udbytte af samarbejde med sine omgivelser – herunder også selv aktivt at kunne tage 

del i og rent faktisk kunne modtage den hjælp, man får fra omgivelserne. 

 

Især socialt udsatte mennesker vil derfor kunne have god gavn af at udvikle et sådant 

almenmenneskeligt psykologisk mindset. Udsatte mennesker er mennesker, der har svære 

problemer i tilværelsen af sundhedsmæssig, psykologisk, social eller økonomisk art. De er udsatte 

fordi de for det første i udgangspunktet har vanskeligt ved selv at løse eller håndtere deres 

problemer. Endvidere har de i udgangspunktet vanskeligt ved at modtage hjælp og indsats fra 

omgivelserne. De er dermed også truet af eksklusion fra det menneskelige fællesskab og risikerer at 

miste de menneskelige og fællesmenneskelige kvaliteter i en god nok tilværelse.  

 

En indsats i forhold til at udvikle de tilværelseskompetencer, hvormed man håndterer sine 

tilværelsesopgaver vil for det første modvirke udsatheden og i sig selv øge livskvaliteten. For det 

andet vil dette at opleve, at man selv som aktør i egen tilværelse har greb om tingene og selv aktivt 

kan deltage, være forudsætningen for at kunne modtage og få udbytte af mange af de former for 

indsatser og hjælp, der tilbydes af andre og fra det offentlige.  
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Tilværelsespsykologiske forløb rettet mod at udvikle greb om tilværelsen 

 

Tilværelsespsykologien – en disciplin udviklet på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet – drejer 

sig om de psykologiske sider af dette, at kunne være aktør i egen tilværelse.  

 

Alt efter hvor i livet og hvor i samfundet, vi befinder os, står vi ganske vist hver især over for 

mange og ofte helt forskellige tilværelsesopgaver i det daglige. Men tilværelsespsykologien har som 

udgangspunkt, at uanset om vi befinder os komfortabelt og trygt midt i gode menneskelige 

fællesskaber og velfungerende sektorer i samfundet, eller om vi befinder os i udkanten og kæmper 

med en tilværelse, der har svært ved at tage form og komme i gang (igen), så er det i sidste ende de 

samme helt fundamentale tilværelsesopgaver, vi alle står over for, og som vi alle skal udvikle gode 

nok greb om.  

 

Tilværelsespsykologien er derfor alment orienteret. Den opererer ikke med særskilte begreber til at 

beskrive de tilværelsesopgaver, som udsatte mennesker står over for (hvad enten de er udsatte pga. 

kulturelle, økonomiske, sociale, psykiske eller somatiske problemer). Alle står vi over for de samme 

fundamentale tilværelsesopgaver og disse skal derfor beskrives med nøjagtig den samme type 

begreber. 

 

Med den tilværelsespsykologiske optik skifter man endvidere fra en mangelorienteret optik, hvor 

man fokuserer på det, som er funktionsnedsat og/eller forstyrret til en ressourceorienteret optik, 

hvor man fokuserer på de foreliggende udviklingsmuligheder, som den enkelte – eventuelt med god 

hjælp og støtte fra andre – har for at udvikle sit greb om tilværelsen med udgangspunkt i de 

umiddelbart givne muligheder og betingelser den omgivne kultur og det omgivne samfund. 

 

En tilværelsespsykologisk indsats drejer sig om at hjælpe med til at udvikle de fornødne almene 

tilværelseskompetencer hvormed man håndterer de almenmenneskelige og fundamentale 

tilværelsesopgaver. Indsatsens centrale hovedpunkter kan beskrives ved hjælp af følgende 

tilværelsespsykologiske model, der arbejder med 10 grundlæggende tilværelseskomptencer fordelt 

på tre forskellige dimensioner i grebet om tilværelsen. 

 

 

 

Positionerende greb om 

tilværelsen 
- om at deltage 

Reflekterende greb om 

tilværelsen 
- om at evaluere 

Perspektiverende greb om 

tilværelsen 
- om at mentalisere 

Tre tilværelseskompetencer, der 

drejer sig om: 

 

1. at være en del af nære netværk 

2. at have styr på rammerne om og 

interesserne i sin tilværelse 

3. at kunne deltage i noget, der 

rækker ud over eget privatliv 

Tre tilværelseskompetencer, der 

drejer sig om: 

 

4. at kunne være til stede  

5. at vurdere nytten af det man 

foretager sig i forhold til sine 

mål 

6. at vurdere om det man foretager 

sig er i orden og ok i forhold til 

normer og værdier 

Fire tilværelseskompetencer, der 

drejer sig om: 

 

7. at sætte sig ind i hvad andre 

tænker, føler og vil  

8. at mærke efter hvad man selv 

gerne vil  

9. at forstå hensigterne i de 

systemer man indgår i  

10. i det hele taget at kunne være 

opmærksom på sine omgivelser 
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Tilværelsespsykologisk standardforløb over 12 gange. Der er udarbejdet et standardiseret forløb, 

der inkluderer 12 sessioner. Den første session består af en generel introduktion samt et 

tilværelsespsykologisk assessment med assessmentredskabet TPGgot. I de følgende 10 sessioner 

arbejdes der med de 10 tilværelseskompetencer (se skemaet ovenfor) – en for hver session. I hver 

session introduceres der til dagens tilværelseskompetence, det undersøges hvordan det helt konkret 

står til med denne kompetence i personens aktuelle tilværelse, og der udformes en øvelse i den 

pågældende tilværelseskompetence, som personen kan arbejde med hjemme indtil den efterfølgende 

session. Den 12. og sidste gang udføres igen et assessment med TPGgot med henblik på at kunne 

pege på forandringer i grebet om tilværelsen (og dermed fås også et effektmål med henblik på 

evidenspåvisning). 

 

 

Materialer. Det skitserede standardforløb understøttes og guides af materiale, som er blevet 

afprøvet i forskellige sammenhænge. 

 

 Forløbsguiden. En omfattende guide der forklarer de tilværelsespsykologiske begreber og 

instruerer rådgiveren/terapeuten i hvordan de enkelte sessioner kan køres.  

 Assessmentsystemet TPGgot, der med 50 spørgsmål afklarer, hvordan det står til med 

klientens almene greb om tilværelsen. 

 Klientens arbejdsbog, der er et hæfte, hvor klienten i hver session dels arbejder med at 

beskrive sin øvelse, evaluerer sit greb om tilværelsen mht. dagens arbejde, samt evaluerer 

dages arbejde mht. indsats og oplevet meningsfuldhed. 

 Følgebog, der er behandlerens redskab til at vurdere arbejdet i hver af sessionerne.. 

 

 

Konkret tilpassede tilværelsespsykologiske forløb  

 

Det tilværelsespsykologiske system er et såkaldt åbent system. Det kan – og bør – tilrettes konkret 

efter den målgruppe, der er på tale, og efter de faktiske ressourcer, der er til rådighed. Forløbene 

kan f.eks. være overvejende gruppebaserede, individuelle eller bestå i en blanding med en 

gruppedel og en individuel del. Endvidere kan forløbene strække sig over 12 uger med en session pr 

uge, eller i et kortere tidsrum med flere sessioner pr uge. Endelig kan selve måden og indholdet i 

arbejdet i høj grad også tilpasses målgruppen forudsætninger. Denne tilpasning finder sted i et 

konkret samarbejde med Preben Bertelsen. 

 

 


