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Den nye uddannelses- og forsk-
ningsminister Tommy Ahlers op-

fordrer kommende studerende til at 
lægge noget af perfekthedskulturen 
væk. En sådan opfordring kommer 
ikke uden grund. Nyere tal viser, at 
over en tredjedel af eleverne på danske 
gymnasie- og HF-uddannelser føler 
sig stressede hver uge, mens 20 pct. er 
stressede hver dag. ”For mange stresser 
over at være perfekte og jagte 12-tal-
lerne,” skrev Ahlers i sin pressemedde-
lelse i for bindelse med årets optag på 
de videregående uddannelser. 

Denne uendelige higen efter at være 
og præstere perfekt bemærkes også hos 
mange af landets studievejledere, der op-
lever, at et stigende antal elever opsøger 
dem med udfordringer såsom præstati-
onsangst, stress, depressive symptomer, 
mismod, ensomhed og en følelse af at 
være utilstrækkelig. Elevernes udfor-
dringer stiller nye krav til de vejlednings-
faglige kompetencer, så vejledere fortsat 
kan støtte de unge gennem uddannelses-
systemet og hjælpe dem med at håndtere 
det pressende præstationsfokus.

Jeg har disse tendenser som afsæt, 
når jeg undersøger, hvordan vejledere 
integrerer terapiformen Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) i de-
res individuelle vejledningssamtaler 
med elever på danske uddannelsesin-
stitutioner. Undersøgelsen er baseret 
på fire interviews med vejledere, som 
har gennemført en praksisorienteret 
uddannelse i ACT-samtaleteknik.

Specialets fund viser, at ACT på flere 
måder har bidraget med nye teknikker 
til vejledernes arbejde, som gør dem i 
stand til at håndtere mange af de sam-
taler, hvor vejlederne tidligere opleve-
de, at de kom til kort. 

Her fremhæver vejlederne især den 
type samtaler, hvor eleven kæmper 
med udfordringer i tilværelsen, som 
ikke umiddelbart kan fjernes eller lø-
ses: ”Så kan der være kærestesorg, el-
ler der kan være en stresset periode i 
skolen eller på arbejdet, eller mor og far 
drikker… Og det er jo sådan nogle ting, 
det kan jeg ikke tage fra dem. Og de 
kan ikke løse det. Men de har behov for 
at kunne lære at være i det,” forklarer 
en studievejleder.

Fokus på accept
ACT’s teknikker er netop kendetegnet 
ved ikke at have hovedfokus på at re-
ducere, fjerne eller forandre psykisk 
ubehag, men derimod på at opnå en ac-
cept af sin smerte og samtidig leve et 
værdibaseret liv. I forhold til ovenstå-
ende citat ville man således, med ACT, 
arbejde hen imod at kunne rumme den 
sorg, der for eksempel følger af at have 
en forældre, der drikker for meget, 
frem for at fjerne forælderens alkohol-
misbrug.

Inden for terapiformen betragtes fo-
kuseringen på at kontrollere og undgå 
ubehagelige tanker og følelser som en 
af hovedårsagerne til menneskelig li-
delse, da et sådant fokus kan sætte gang 
i en livsbegrænsende undgåelsesspiral. 
Det alternativ, som ACT peger på, er: 
“(...) villighed til at vælge at opleve ens 
tanker, følelser og fornemmelser uden 
forsvar for at kunne bevæge sig fremad 
og leve et liv i overensstemmelse med 
dybholdte værdier” (Grønlund & Ras-
mussen, 2015, s. 19).

Værdier skal vise vej
At undersøge og afklare sine person-
lige værdier udgør således et centralt 

element i ACT. Hertil nævner to af de 
interviewede vejledere, at det især er 
denne værdisnak, som de vægter højt 
i deres vejledningssamtaler. Én af vejle-
derne fortæller: 

“Jeg oplever jo også, at der er mange 
unge, som er sådan: ’jaaa, been there, 
done that’, hvis vi begynder at snakke 
systemer og psykologiske tilgange. De 
falder lidt i søvn, det er slet ikke dér, de 
er. Men de gider godt, altså for eksem-
pel der er værdierne mega gode.”

For denne vejleder er det altså afgø-
rende, at hendes metoder og teknik-
ker ikke bærer præg af psykologhjælp 
og terapi. Derfor oplever hun det som 
virkningsfuldt at snakke med elever-
ne om deres værdier, da fokus på den 
måde flyttes væk fra, hvordan eleverne 
mentalt har det, og over til hvad de ger-
ne vil opnå.

Den anden vejleder bruger i høj grad 
værdisnakken til at få eleverne til at re-
flektere mere dybdegående over deres 
mål og drømme. Hun forklarer, hvor-
dan hun eksempelvis kan have en elev, 
som gerne vil være læge, uden eleven 
har tænkt yderligere over hvorfor, og 
fortsætter: 

”(...) men så vil jeg også gerne have 
nogle andre ord på det. Altså, hvad er 
det så, hvad er det for et liv? Jamen det er 
måske at have en familie og gå på arbejde 
og føle, man laver noget, man godt kan 
lide og noget, hvor man bidrager. Så er 
der faktisk nogle andre værdier på det.” 

Når vejlederen får eleverne til at ud-
folde deres drømme og værdier, så har 
det flere formål. Først og fremmest får 
det eleverne til at tage mere reflektere-
de valg, hvormed sandsynligheden for 
omvalg mindskes. For det andet ruster 
det eleven til bedre at kunne håndtere 
omstændighederne, hvis han eller hun 
ikke bliver optaget på drømmestudiet. 
I så fald kan værdier såsom ’at bidrage’ 
eller ’at have en familie’, jævnfør citatet 
ovenfor, formentlig også efterleves på 
andre uddannelser.

Inden for ACT taler man om, at man 
styrker klientens psykologiske fleksibi-
litet, da værdier benyttes som et udtryk 
for den retning, man ønsker at bevæge 
sig i, og ikke et udtryk for konkrete mål, 
man vil opnå. Illustreret med en ACT-
metafor, så er værdierne kompasset, 
der viser retningen, mens målet er de-
stinationen (Harris, 2015). Et fokus på 
værdier fremmer således elevens psy-
kologiske fleksibilitet og robusthed, da 
det altid er muligt at handle efter sine 
værdier, uanset om ”destinationen” er 
drømmestudiet eller 2. prioriteten.

Defusion fra tanker
Ud over at arbejde med accept og vær-
dier, så opereres der også inden for 
ACT med begrebet ’defusion’. Defusion 
vedrører evnen til at adskille eller di-
stancere sig fra sine tanker, forestillin-
ger og erindringer.

En studievejleder forklarer, hvordan 
hun især tager defusionsøvelser i brug, 
når eleverne bærer rundt på negative 
tanker såsom ’jeg er ikke god nok’, ’jeg 
er dum’, ’de andre er meget bedre’, ’alle 
kan se på mig, at jeg er nervøs’ eller ’læ-
reren tænker, jeg er dum’. 

Efter ACT-uddannelsen er hun be-
gyndt at håndtere disse selvkritiske 
tankestrømme på en helt ny måde. Nu 
hjælper hun sine elever hen imod: ”At 
acceptere, at negative tanker, at jo mere 

du prøver at skubbe dem væk, jamen 
jo mere fylder de.” Som et eksempel 
beskriver hun et kortere samtalefor-
løb, hun havde med en elev med præ-
stationsangst. Eleven kæmpede netop 
med negative tanker a la de, der blev 
opridset før. Med henblik på at opnå 
en distance til de kritiske tanker, så be-
nyttede vejlederen en defusions-øvelse, 
hvor man skal synge sine tanker højt, 
for at tydeliggøre at det ”bare” er ord 
og lægge afstand til dem.

Vejledning vs. terapi?
Undersøgelsen peger på, at grænserne 
mellem vejledning og terapi bliver sta-
dig mere slørede. I dag er vejlednings-
arbejdet mere omfattende end kun at 
hjælpe med valg af uddannelse og job. 
Nu forventes det 
også, at vejlede-
ren kan støtte de 
unge i at ”designe” 
og håndtere livet, 
så det udmønter 
sig, som han eller 
hun drømmer om 
(Savickas, 2015). 

Her er ACT er et 
aktuelt bud på en 
relevant kognitiv 
metode, som kan 
udvikle vejlede-
rens kompetencer 
samt styrke mulig-
heden for at hjælpe 
de unge med at få 
et godt ungdoms-
liv og sætte sig ud 
over perfektheds-
kulturen.

Der rejser sig imidlertid også et par 
kritiske røster, når vejledning og terapi 
kombineres. Trods gode intentioner 
kan brugen af ACT, med et kritisk per-
spektiv, anskues som et effektivt mid-
del i opretholdelsen af neoliberale idea-
ler, da metoden hjælper de unge med 
at håndtere det pres, som præstations-
samfundet lægger på dem, og dermed 
at tilpasse sig de forventninger, som de 
er underlagt. Med andre ord forbliver 
de samfundsstrukturer, som er med til 
at lægge et pres på det enkelte individ 
om at præstere, uændrede, mens indi-
viderne lærer at tilpasse og håndtere 
(relevante) følelser, så de kan efterleve 
samfundets krav om produktivitet og 
tilpasningsdygtighed.

Andre kritiske røster vil måske hæv-
de, at terapeutiske metoder ikke bør 
have en plads i vejledningssamtaler 

//  Når vejlederen får eleverne 
til at udfolde deres drømme og 
værdier, så har det f lere formål. 
Først og fremmest får det eleverne 
til at tage mere reflekterede valg, 
hvormed sandsynligheden for 
omvalg mindskes. For det andet 
ruster det eleven til bedre at kunne 
håndtere omstændighederne, hvis 
han eller hun ikke bliver optaget på 
drømmestudiet.

Med værdier som kompas
Når unge kæmper med stress og præstationsangst, mangler studievejledere 
ofte redskaber til at hjælpe. Her kan den kognitive tilgang ACT bidrage 
med nye metoder til vejledningssamtalen. Simone Torp har som led i sit 
speciale på DPU, Aarhus Universitet set nærmere på, hvordan ACT giver et 
kompetenceløft i vejledernes arbejde med at støtte de unge
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med de unge. Det kan diskuteres, om 
det overhovedet er fagligt forsvarligt at 
lade ACT-uddannede vejledere vareta-
ge opgaver, som psykologer for eksem-
pel har brugt fem år på at kvalificere 
sig til. Med et økonomisk blik kan der 
stilles spørgsmålstegn ved, om vejle-
dere, der har taget terapeutiske kurser 
såsom ACT-uddannelsen, blot er en 
billigere ”løsning” på elevernes psyki-
ske udfordringer sammenlignet med, 
hvis alle elever med angst, stress eller 
depressive symptomer skulle tilbydes 
psykologhjælp?

Uanset disse kritiske røster har de 
interviewede vejledere oplevet, at ACT 
har gjort en positiv forskel både for de 
unge og for dem selv i deres vejled-
ningspraksis.

FAKTABOKS OM ACT

•  ACT står for Acceptance and Commit-
ment Therapy og er en nyere del af den 
kognitive adfærds-terapi. 

•  ACT’s primære mål er at styrke klientens 
psykologiske fleksibilitet, dvs. klientens 
evne til at være til stede i nuet med fuld 
bevidsthed og åbenhed over for oplevelser 
og at handle i over-ensstemmelse med 
egne værdier (Harris, 2015).

•  ACT tager afsæt i følgende seks kernepro-
cesser, som samlet betegnes hexaflexen: 
defusion, ac-cept, kontakt med nuet, selvet 
som kontekst, værdier og engageret hand-
ling.

•  ACT er kendetegnet ved sin brug af meta-
forer, mindfulness og øvelser.

Simone Torp er studievejleder på 
erhvervsakademi midtvest.
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