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Denne artikel handler om et pilotprojekt, der tager sigte på at hjælpe unge socialt udsatte brugere af 

socialpsykiatrien til at udvikle og danne deres almene menneskelige tilværelseskompetencer – og 

dermed få et godt nok greb om tilværelsen.  

 

 

Socialt udsatte kan være svære at hjælpe 

 

Socialt udsatte har svære problemer i tilværelsen af sundhedsmæssig, psykologisk, social eller 

økonomisk art. De har vanskeligt ved selv at løse eller håndtere deres problemer; men det, der gør 

dem særligt udsatte, er, at de har vanskeligt ved at modtage hjælp fra omgivelserne
1
. Derfor er de 

også truet af eksklusion fra det menneskelige fællesskab med risiko for at miste de 

fællesmenneskelige kvaliteter i en god nok tilværelse. 

 

Hele denne problemstilling omkring det at være socialt udsat ligger faktiske i kernen af FN’s 

Handicapkonvention. Den drejer sig i det væsentlig om social inklusion.  

 

”Et af konventionens centrale principper er menneskets ret til at træffe egne valg. 

Valg, som kan sikre fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet.”  

 

Sådan sagde Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann, da Folketinget i 2009 tilsluttede sig FN’s 

Handicapkonvention. Udtalelsen er samtidig essensen i recovery, som Folketinget har vedtaget at 

gøre til det overordnede princip i indsatser over for sindslidende socialt udsatte mennesker. 

 

Recovery betyder, at den enkelte kommer sig på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis sådan, at 

man kommer sig fuldstændig fra sin sindslidelse (kaldet total recovery). Social og personlig 

recovery, derimod, betyder at komme sig i en dybere menneskelig forstand: At blive i stand til at 

klare sig selv i dagligdagen samt at deltage i hverdagslivet og samfundslivet på lige fod med alle 

andre.  

 

Men hvordan hjælpes den udsatte til et sådant socialt inklusions-greb om egen og fælles tilværelse? 

Hvor velmenende, medmenneskeligt og demokratisk recoveryprincippet end er, så er et centralt 

problem som sagt, at socialt udsatte har svært ved at tage imod og aktivt tage del i den hjælp, 

samfundet kan/vil yde.  
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 Svarer til den definition man finder hos Rådet for Socialt Udsatte 
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Generiske tilværelseskompetencer 

 

Nye studier (jf. f.eks. Nyklícek et al. 2010) har vist, at en almen psykologisk mindedness øger evnen 

til at håndtere tilværelsen. Psykologisk mindedness betyder at tænke i psykologiske baner. Det skal 

ikke forstås sådan, at man er særligt optaget af psykologiske teorier og begreber; men blot at man 

har en almindelig opmærksomhed på de psykologiske sider af tilværelsen: Hvad tænker man selv, 

hvad føler man, hvad vil man gerne – og hvad får man rent faktisk gjort. Det er netop et sådant 

mindset, der er kernen i dette at have gode nok tilværelseskompetencer. Andre nye studier (jf. f.eks. 

van der Gaak 2011) har påvist, at forløb, der udvikler og danner sociale kompetencer og forståelse 

for egen situation, har fine kosteffektive resultater mht. trivsel og symptomreduktion i forhold til 

”behandling som sædvanligt” (indlæggelse, medicinering, samtaler med personale etc.) 

 

Tilværelsespsykologien, der er udviklet på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, tager handler 

netop om den psykologiske mindedness og de grundlæggende – generiske – tilværelseskompetencer 

med hvilke mennesker i almindelighed har et godt nok greb om tilværelsen. 

Tilværelseskompetencer er generiske i den forstand, at de ligger til grund for, at den enkelte alt efter 

situation og opgave kan udforme specifikke kompetencer til at håndtere tilværelsens mange 

forskellige psykosociale, økonomiske og sundhedsmæssig sider. Tilværelsespsykologien handler 

også om hvordan socialt udsatte, blandt andet i socialpsykiatrien, får et godt nok greb om en 

tilværelse der også har form af inkluderende social og personlig recovery. Den centrale 

tilværelsespsykologiske pointe i denne sammenhæng er derfor også, at udsattes – herunder også 

socialt og sindlidende udsattes – inkluderende recoveryprocesser ikke i udgangspunktet skal forstås 

med særlige diagnostiske eller kliniske begreber, men derimod netop på baggrund af nøjagtig 

samme generiske tilværelseskompetencer som alle andre.  

 

Mangler en person de specifikke kompetencer, har vedkommende svært ved at få tilværelsen til at 

fungere. Men har personen trods alt de generiske kompetencer, så har vedkommende gode 

muligheder for at udvikle og danne de fornødne specifikke kompetencer i konkrete 

opgavespecifikke lærende, samspil med omgivelserne. Men har en person end ikke de fornødne 

generiske kompetencer, vil sådanne konkrete lærende, udviklende og dannende forløb kun 

vanskeligt eller slet ikke kunne sættes i værk i det hele taget. Og så er personen med hensyn til sit 

agency-structure-forhold i alvorligt grad udsat og i eksklusionsbevægelse. 

 

Den særlige tilværelsespsykologiske pointe er derfor i denne sammenhæng at udvikling og dannelse 

af de generiske tilværelseskompetencer hjælpe den enkelte til at få et godt nok greb om egen 

tilværelse uanset baggrund, livshistorie eller diagnose. Den anvendelsesorienterede del af 

tilværelsespsykologien handler om forløb der kan iværksætte et sådant udviklings- og 

dannelsesforløb. 

 

 

Tilværelsespsykologiske forløb 

 

Det tilværelsespsykologiske forløb
2
, der blev afprøvet i pilotprojektet, kan kort karakteriseres ved 

følgende almenmenneskelige tilværelseskompetencer (se også figur *): 

                                                 
2
 Tilværelsespsykologi og teorien bag er nærmere behandlet i Bertelsen 2010 



3 

 

 

 Vores greb om tilværelsen drejer sig nogle fundamentale dimensioner i tilværelsen: (a) At 

kunne deltage som aktør i forhold til egen og fælles tilværelse, (b) at kunne reflektere over 

og evaluere egne og andres deltagelse, væremåder og handlinger, samt (c) mentaliserende at 

kunne sætte sig ind i både egen og andres tanker, følelser og hensigter. Endvidere også at 

kunne se meningen og hensigter i og med det samfundsmæssige liv og de sociale 

institutioner og foranstaltninger omkring én (se hertil skema 1). 

 Grebene i sig selv drejer sig om at kunne og ville håndtere disse opgaver. Endvidere at 

kunne få øje på og gribe de foreliggende muligheder og betingelser for en god nok 

tilværelse, samt at kunne se og modtage den hjælp og støtte, der ydes fra omgivelserne. Og i 

sidste ende: At handle, dvs. at få gjort noget ved sin tilværelse.  

 

 

Positionerende greb om 

tilværelsen 

- om at deltage 

Reflekterende greb om 

tilværelsen 

- om at evaluere 

Perspektiverende greb om 

tilværelsen 

- om at mentalisere 
Tre tematiseringer der drejer sig om: 

 at være del af nære netværk, 

 at have styr på rammerne om og 

interesserne i sin tilværelse, 

 at kunne deltage i noget der 

rækker lidt ud over eget 

privatliv. 

Tre tematiseringer der drejer sig om: 

 at kunne være umiddelbart 

tilstede, 

 at vurdere nytten af det man 

foretager sig i forhold til sine 

mål, 

 at vurdere om det, man foretager 

sig, er i orden i forhold til egne 

og andres normer og værdier. 

Fire tematiseringer der drejer sig om: 

 at sætte sig ind i hvad andre 

tænker, føler og vil,  

 at mærke efter hvad man selv 

gerne vil,  

 at forstå hensigterne og 

meningen med de systemer, man 

indgår i, 

 i det hele taget at kunne være 

opmærksom på sine omgivelser. 

Skema 1 viser de overordnede bestemmelser af de tre dimensioner i en tilværelsespsykologisk indsats, samt de 

underkategorier der er knyttet til hver dimension. I alt er der, som det fremgår, 10 tilværelsespsykologiske temaer. 

 

På det grundlag er der udarbejdet et standardiseret forløb over 12 sessioner
3
. 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 

tilværelsestematikker og kompetencer. Én for hver session. Til hver tematik og session knyttes en 

hjemmeøvelse, som klienten selv udarbejder i samarbejde med behandleren. 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). Alt efter tid, ressourcer og formål kan der suppleres 

med andre tests og assessments. 

 

Det tilværelsespsykologiske forløb guides af et forløbsmateriale. 

 

 Forløbsguiden er en udførlig manual til hver af de 12 sessioner, som det standardiserede 

forløb består af 

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

almene greb om tilværelsen. Udviklet på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (Bertelsen 

2010a, 2010b*). 

 Klientens arbejdsbog er et hæfte, hvor klienten i hver session arbejder med sin øvelse. 

 Følgebog som er behandlerens redskab til at vurdere arbejdet i hver af sessionerne.. 
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 I pilotprojektet var der tale om 11 sessioner, idet to af tilværelsestematikkerne var slået sammen til én. 
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Pilotprojektet i Mariagerfjord Kommune 

 

Det konkrete pilotprojekt blev gennemført med 5unge – mellem xx og yy år – tilknyttet 

socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune og bosiddende i eller i nærheden af Hobro. Klinisk set 

var de unges diagnoser fordelt over hhv. skizofreni, borderline personlighedsforstyrrelse, bipolar 

lidelse og svær social angst. 

 

Selve forløbet blev gennemført af tre behandlere, der alle var psykologistuderende fra Psykologisk 

Institut, AU. De havde forinden gennemgået et grundigt kursus over 4 x 3 timer i 

tilværelsespsykologiens teori og metode. De fik under hele forløbet ugentlig supervision, og de 

lavede hver uge skriftlige rapporter, ligesom de udfyldte følgebøgerne. 

 

Hver ugentlig sessions startede med en gruppedel, hvor de unge deltagere og behandlerne snakkede 

om, hvordan det var gået siden sidst. Dernæst præsenterede en af de psykologistuderende dagens 

tilværelsestema i et kort oplæg. Dette blev fulgt op af en fælles snak om hvilken rolle dette tema 

helt konkret spillede for de unge. Gruppedelen tjente to formål: Dels at de unge kunne opleve, at 

temaet faktisk var fælles for dem alle (altså almenmenneskeligt og ikke symptom på deres 

sindslidelse). Dels tjente det som opvarmning til den individuelle del. I den individuelle del 

arbejdede deltagerne hver for sig samme med ’deres’ psykologistuderende med dagens 

tilværelsestema. Det var også her, de evaluerede øvelsen fra den forløbende uge, ligesom de 

konstruerede en ny øvelse til dagens tema. 

 

 

 

Gruppens forløb 

 

De unge deltagere var indledningsvist meget motiverede for at være med i forløbet. De var ligefrem 

stolte over at være blevet udvalgt til at deltage i, hvad de havde fået introduceret som en ny type 

forløb. Men de var også, forståeligt nok, nervøse: Hvem var de andre? Hvordan ville det være at 

skulle arbejde med det her? Ville deres deltagelse og bidrag – og ikke mindst udfyldelsen af 

assessmentskemaet – få konsekvenser får deres situation? De var jo vant til, at tests og spørgsmål 

fra professionelle som oftest udløser eller blokerer for adgang til samfunds- og tilværelses-

ressourcer. Det øgede motivationen betydeligt, efterhånden som det gik op for deltagerne, at der 

ikke ”var noget på spil”, og at forløbet helt og holdent var ”deres eget”. 

 

Et tilværelsespsykologisk forløb er meget anderledes, end det de unge er vant til: Det er, som det 

fremgår, ikke diagnostisk/psykoedukativ orienteret og i det hele taget ikke sygdomsorienteret. 

Tvært imod snakkes der om helt almindelige ting, som vedrører deres tilværelse i dagliglivet. Det 

tog deltagerne lidt tid hen over nogle gange at ”knække koden”. De opdagede, at de 

tilværelsesopgaver, de tumlede med ikke bare var endnu et symptom på deres egen sygdom, men 

tværtimod var noget helt almenmenneskeligt, som alle mennesker i grunden står over for. 

 

De oplevede det især givtigt at se, at de andre unge tumlede med og arbejdede med de samme 

problematikker. De gav udtryk for, at de netop savnede jævnaldrende at snakke helt almene 

tilværelsesproblematikker med. De havde mistet mange af deres tidligere venner, som måske også 

var rejst til andre byer. Desto mere rart var det, at være i denne gruppe af jævnaldrende, hvor det 

netop var de almene livstemaer, der var på dagsordenen.  
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De understregede det vigtige og gode i, at de havde fået snakket om tilværelsestemaerne i deres eget 

sprog. Noget som de også mente skyldtes, at det var jævnaldrende unge psykologistuderende, der 

stod for forløbet. Endvidere at de selv skulle formulere øvelser i deres eget sprog og knyttet til deres 

helt konkrete hverdagsliv lige her og nu. 

 

Ved afslutningen gav de unge også samstemmende udtryk for, at de gerne ville have fortsat. Dels 

med hinanden som gruppe, som de nu følte stor tryghed ved som en del af et nyvundet (centreret) 

socialt netværk. Dels ville de gerne have fortsat med forløbet som sådan, som de fik meget ud af. 

De ville gerne have haft tid til at dvæle måske 2-3 gange ved nogle af de tilværelsestemaer og 

tilværelseskompetencer, som var særligt vigtige for dem, og de ville gerne have fortsat nogle gange 

med nogle mere almene overordnede samtaler om dette i det hele taget at have greb om egen 

tilværelse. To af deltagerne gav udtryk for, at de sammen med deres bostøtter selv ville gentage hele 

forløbet igen på grundlag af deres arbejdsbøger. 

 

 

Tinas
4

 forløb 

 

De unge havde på hver deres måde et godt forløb. I det følgende har vi blot udvalgt et af forløbene 

som illustration. Tina var fra begyndelsen af forløbet den af brugerne, der deltog og sagde mindst, 

og vi havde vores tvivl om, hvorvidt hun ville fortsætte i hele forløbet. Ingenting synes at fange 

Tina interesse, og hun bidrog ikke aktivt med overvejelser omkring sit liv og sine ønsker for 

fremtiden. Tina ville også helst have, at det var den psykologistuderende, der konstruerede 

øvelserne for hende.  

 

Sådan var det de første gange. Men så skete der noget. Tina udtrykte over for den 

psykologistuderende, at hun altid havde det dårligt og var nervøs, når hun skulle møde op til 

forløbet og gruppen. Hun følte, at alle de andre tænkte, at hun bare sad og lurepassede i 

gruppedelen, fordi hun var for nervøs til at sige noget. Den psykologistuderende og Tina fik en god 

snak om, at Tina deltagelse i projektet, og at der på ingen måder var nogle forpligtelser til at skulle 

tale foran de andre, hvis hun ikke havde lyst til det.  

 

Efter den snak, var det som om alt tog en positiv drejning for Tina. Derfra var hun meget mere 

snakkesalig og delte ud af personlige erfaringer på gruppedelen. Ligeledes åbnede hun mere op på 

tomandshånd, og endelig var det hende selv, der begyndte at komme med ideer til gode øvelser. 

Tinas forløb afspejles via vurderingsskemaer, som blev udfyldt efter hver session (jf. ovenfor: 

”Arbejdsbogen” og ”Følgebogen”). Af tabel 1 ses tydelig en markant stigning i Tinas aktive 

deltagelse i forløbet fra de første tre gange over de næste tre gange og til de sidste tre gange.  

 
 

Tina 

 
Første tre gange Midterste tre gange Sidste tre gange 

 

Selv aktivt deltagende 

 

3,6 4,8 5,8 

Tabel 1: Udvikling i Tinas deltagelse i sessionerne vurderet på en 7 punkts Likert skala, hvor 1= 

slet ikke og 7=i høj grad. 

                                                 
4
 ”Tina er, som de andre navne i det følgende, et pseudonym 
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Assessmentskemaet TPGgot giver et ganske fint udtryk for Tinas bevægelse og udvikling af 

tilværelseskompetencer. Som det fremgår af tabel 2, har hun i løbet af projektet fået et bedre greb 

som sådan om sin tilværelse. Hun oplever i højere grad at hun vil og kan forholde sig til vigtige 

tilværelsesopgaver. I kombination med at hun også oplever bedre at kunne få øje på sine muligheder 

samt hjælp og støtte, får hun rent faktisk gjort noget ved at få realiseret nogle af sine 

tilværelsesprojekter. F.eks. boede hun ved starten af forløbet hos sine forældre. Hun magtede ikke at 

bo og have en dagligdag i sin egen lejlighed (som hun dog havde beholdt). Ved slutningen af 

forløbet fik hun i høj grad mod på at flytte tilbage til lejligheden, og hun havde mod på at starte på 

en VUC-uddannelse. Tabel 3 viser tilsvarende overalt en udvikling af grebet om tilværelsen på 

grundlag af de centrale kompetencer mht. at deltage (position), at evaluere (refleksion) og at 

mentalisere (perspektiv).  

 
”Tina”  Før Efter ændring Kommentar 

Vil 
(interesser, ønsker, 

motivation) 

5.2 6.5 +1.3 
Tina oplever, at hun er bedre motiveret til at få greb om 

tilværelsen. 

Kan 
(knowhow, 

knowthat) 

4.6 6.4 +1.8 
Tina oplever, at hun i højere grad kan og ved, hvad der skal til 

for at få et godt nok greb om tilværelsen. 

Mulighed 
(ydre materielle 

muligheder og 

betingelser) 

5.3 6.1 +0.8 
Tina oplever, at hun i højere grad er i stand til at se de faktisk 

foreliggende mulighedsbetingelser omkring hende. 

Støtte 
(samarbejde, hjælp, 

anerkendelse) 

5.1 6.1 +1.0 
Tina oplever, at hun i højere grad er i stand til at se den faktiske 

støtte og hjælp der foreligger som mulighed for hende. 

Gør 
(løsninger, 

handlinger, 

realiseringer) 

4.3 6.2 +1.9 
Tina får i højere grad rent faktisk realiseret nogle af sine 

projekter i tilværelsen. 

I alt 4.9 6.3 +1.4 Alt i alt har Tina fået et forbedret greb som sådan 

Tabel 2. Tinas oplevelser af eget greb som sådan om tilværelsen bedømt med assessmentskemaet TPGgot. Assessmentet 

er foretaget før påbegyndelsen af forløbet og igen ved afslutningen. Tallene er gennemsnit fra vurderinger på en 7-

punkts Likert-skala (1= slet ikke, 7=i høj grad).  
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”Tina”   Før Efter ændring Kommentar 

Position 
(deltagelse) 

Centreret 5.4 6.6 +1.2 
Tina oplever, at hun er blevet bedre til at tiltage i 

det nære sociale fællesskab 

Decentreret 4.6 5.8 +1.2 
Tina oplever, at hun er blevet bedre til at få styr på 

rammerne omkring sit eget liv 

Individueret 5.8 6.6 +0.8 

Tina oplever at hun er blevet bedre til at deltage i 

det noget, der rækker lidt ud over hendes eget 

privatliv 

Refleksion 
(evaluering) 

Hengivelse 3.0 5.4 +2.4 
Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at 

hengive sig til noget 

Pragmatisk 5.2 6.8 +1.6 

Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at 

stoppe op og tænke over forholdet mellem indsats 

og mål 

Moralsk 4.6 6.2 +1.6 
Tina oplever at hun er blevet bedre til at stoppe og 

tænke over værdispørgsmål 

Perspektiv 
(mentali-

sering) 

0pp 5.4 6.6 +1.2 
Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at 

iagttage med sanserne 

1pp 5.2 6.4 +1.2 
Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at 

mærke efter, hvad hun selv tænker, føler og vil 

2pp 5.4 6.4 +1.0 
Tina oplever at hun er blevet bedre i stand til at 

sætte sig ind i, hvad andre tænker, føler og vil 

3pp 4.4 5.8 +1.4 

Tina oplever, at hun er blevet bedre i stand til at 

sætte sig ind hensigter bag og mening med tingene i 

verden omkring hende 

Tabel 3. Tinas oplevelser af eget greb om tilværelsestemaerne bedømt med assessmentskemaet TPGgot. Assessmentet er 

foretaget før påbegyndelsen af forløbet og igen ved afslutningen. Tallene er gennemsnit fra vurderinger på en 7-punkts 

Likert-skala (1= slet ikke, 7=i høj grad) 

 

 

Tilværelsestemaerne er vinduer med udsigt 

 

Ved slutevalueringen gav deltagerne som sagt udtryk for, at de gerne ville have haft et længere 

forløb, så de kunne have dvælet ved nogle af de temaer, der var særligt vigtige for dem. I det korte 

standardiserede forløb er der kun én session til hvert af temaerne. Det er tilstrækkeligt til, at der kan 

skabes en opmærksomhed, som deltagerne så kan arbejde videre med i deres dagligdag. Men det er 

også klart, at den enkelte session åbner op for yderligere fordybelse. Temaerne og de enkelte 

sessioner er på den måde vinduer ud til mere udsyn og fordybelse i egen og fælles tilværelse.  

 

Dorthe, f.eks., kommer fra en meget religiøs familie, for hvem psykiske forstyrrelser er 

ikkeeksisterende – familiekodekset drejer sig om at tage sig sammen! Så hun har, som hun selv 

siger, tidligt lært at skjule, hvad hun tænker, føler og vil. Øvelsen mht. den centrerede position gik 

derfor ud på at lære at give udtryk for sine følelser. Afstemt med hendes nærmeste udviklingszone 

skulle det ikke være over for forældrene, men derimod i et brev til en god veninde. Veninden gav 

rigtig fin og anerkendende respons tilbage og skrev tilbage, at hun også selv ville skrive et lignende 

brev til Dorthe. Dorthe tog dette med sig som et tema, hun vendte tilbage til igen og igen: At øve sig 

på at gøre sig mere synlig over for de andre i gruppen, bostøtten og andre. 

 

Bjarne led en hel del under at høre stemmer. For ham blev temaet om at kunne give sig hen til noget 

i umiddelbare oplevelser og aktiviteter vigtigt. At høre musik, løbe, slå græs osv. I det hele taget 

blev det at kunne mærke sin krop og sanse omgivelserne vigtige gennemgående øvelser i hans 

hverdag. Under forløbet fandt han faktisk mere ro i forhold til stemmerne. 
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For Lise blev særligt mentaliseringstemaet omkring at sætte sig ind i, hvad andre tænker, føler og 

vil betydningsfuldt. I den individuelle del, hvor hun fordybede sig i temaet, brød hun grædende 

sammen. Hun oplevede, at hun altid misfortolkede, hvad folk – selv gode venner – sagde og gjorde, 

og nogle gange blev hun sur på sine forældre, selv når de egentlig havde forsøgt at være søde ved 

hende. Hun frygtede, at det skulle blive ved sådan hele livet. Den psykologistuderende besluttede, at 

der ikke skulle laves nogen øvelse til næste gang, men at det var selve samtalen om dette svære og 

sårbare emne, der var øvelsen. Sammen gennemgik de nogle af de situationer, som Lise havde 

oplevet og hjalp hinanden med at finde en andre tolkningsmuligheder mht., hvad de andre egentligt 

havde tænkt og ment. Det blev fremover et gennemgående tema for Lise i første omgang blot at 

stoppe op og i det hele taget bare blive opmærksom på, om hun måske havde en 

mentaliseringsopgave i den situation, hun var i. 

 

Det decentrerede tema fyldte meget for alle deltagerne. De havde alle store problemer med selv at 

skabe gode rammer omkring deres dagligliv: Indkøb, oprydning, tøjvask, aktiviteter mht. det 

offentlige, arbejde, uddannelse etc. For Peter var det faktisk sådan, at hvis hans hjem var uordentligt 

og alt flød, så kunne han ikke overskue at forholde sig til andre ting. Det var vigtig for ham at lære 

måder at få styr på sine rammer. En ting ad gangen i overskuelige bidder. Det kunne måske også 

tage lidt overhånd. For Dennis fyldte den art af aktiviteter så meget, at han ikke rigtig kunne finde 

plads til også at slappe af. 

 

 

Afrunding 

 

Det er ingen tvivl om, at det tilværelsespsykologiske forløb for de unge udsatte var et både 

meningsfuldt og givtigt forløb. Forløbet blev i stigende grad meningsfyldt og motiverende for dem 

efterhånden som de ’knækkede’ koden. I og med, at de arbejdede med helt konkrete temaer fra 

deres eget dagligliv, kunne de begynde at se, at de faktisk var aktører i egen tilværelse.  

 

Der er heller ingen tvivl om, at de unge fik udviklet og dannet deres egne almenmenneskelige 

tilværelseskompetencer. Det skete i og med at de fik (deres egne) ord og begreber for de almene 

tilværelsesopgaver, de stod over og øvede sig i forhold til. 

 

Det videre perspektiv for denne form for tilværelsespsykologisk indsat er for det første yderligere at 

få dokumenteret disse – i grunden selvindlysende – effekter med hensyn til, at 

tilværelsespsykologiske forløb i sig selv øger livskvaliteten for socialt udsatte mennesker. For det 

andet at dokumentere effekten over for en bred vifte af forskellige slags social udsathed, ikke kun 

inden for socialpsykiatrien, men også inden for uddannelsessystemet, kriminelle miljøer, 

radikaliseringstruede miljøer m.m. Et arbejde der i skrivende stund er godt i gang. For det tredje at 

undersøge den mulige mediator-/moderator-effekt af tilværelsespsykologiske forløb: At kunne se 

sig selv som aktør i egen tilværelse må alt andet lige antages at understøtte andre mere specifikke 

interventioner og tiltag, og på den måde også være med til at bidrage til at løse problemet om, 

hvordan vi når de socialt udsatte. 
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