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Tilværelsespsykologiens “basic five” 

Aktør Struktur 

 

 

Struktur 

komplek- 

sitet 

muligheder 

mødt  

Aktør  

udvikling 

vil & kan 

lav 

høj 

lav høj 

Nonflow: 

Overvældet 

underskud 

Nonflow: 

Frustreret 

overskud 

Vil? 

Finde egen retning og 

energi ”jeg vil forandre” 
Kan? 

Understøtte mestrende     
selvtillid ”jeg kan forandre” 

Ydre muligheder? 

Se nye tilværelsesbaner  

”jeg kan få øje på øvebaner  
Blive mødt? 

hjulpet, anerkendt: ”jeg får 

opbakning til forandring” 

 

 

Gør? 

Handling. 

“jeg kan se 

for mig 

hvad jeg 

kan gøre 

 

Flow 

(basic five) 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 
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Forankring i tilværelsen 

 

Nonflow deltagelse (ubegribelig, uhåndterbar, meningsløs) 

Overvældet: fordringerne om og udfordringerne i  deltagelse 

overstiger den unges kompetencer 
 

Frustreret: den unges kompetencer og energi til deltagelse 

overstiger de ydre deltagelsesmuligheder og imødekommenhed 
 

 

Forankring i tilværelsen 

 

Nonflow realitetsafstemning (ubegribelig, uhåndterbar, 

meningsløs) 

Overvældet: fordringerne om og udfordringerne til praktisk og 

moralsk realitetsafstemning overstiger den unges kompetencer 
 

Frustreret: den unges praktiske og moralske kompetencer og 

energi overstiger de ydre strukturer og imødekommenhed 
 

 

 

Forankring i tilværelsen 

 

Nonflow i perspektiveringen (ubegribelig, uhåndterbar, 

meningsløs) 

Overvældet: Fordringerne om og udfordringerne til at navigere 

mellem de mange perspektiver på tilværelsen overstiger den 

unges kompetencer 
 

Frustreret: den unges evne til at navigere mellem de mange 

perspektiver overstiger de ydre muligheder og imødekommenhed 

 

 

Flow 

(basic five) 

Struktur 

komplek- 

sitet 

muligheder 

mødt  

Aktør  

udvikling 

vil & kan 

lav 

høj 

lav høj 

Nonflow: 

Overvældet 

underskud 

Nonflow: 

Frustreret 

overskud 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 



Universel og gennemgribende 

tilværelsesforandring med henblik på at 

 (re-)konstruere flow i tilværelsen 

Med illegale og voldelige midler 

Hensynet til  sameksistens tilsidesættes 

udsat 
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Nogle mennesker er 

udsatte: De klarer 

ikke at håndtere 

tilværelsesopgaverne 

 

Nogle insisterer på 

ultimativt at  kæmpe, 

men for egen 

vindings eller hadets 

skyld og med 

kriminelle midler 

 

Nogle har svært ved 

at passe ind. De 

forsøger at opnå 

street credit. 

Copycats 

Et påtrængende trusselsbillede (cross-overs) hvor  
 

• socio-økonomiske problemer 

• kriminalitet 

• multi-eksklusion / andenordens-eksklusion 
 

løber sammen  i voldelige anslag og hadkriminalitet 

uden dybereliggende politisk agenda 

 

Flow 

(basic five) 

Struktur 

komplek- 

sitet 

muligheder 

mødt  

Aktør  

udvikling 

vil & kan 

lav 

høj 

lav høj 

Nonflow: 

Overvældet 

underskud 

Nonflow: 

Frustreret 

overskud 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 
Universel og gennemgribende 

tilværelsesforandring med henblik på at 

 (re-)konstruere flow i tilværelsen 

Med  legale og fredelige midler 

Hensynet til  sameksistens tilsidesættes 



udsat 

Universel og gennemgribende 

tilværelsesforandring med henblik på at 

 (re-)konstruere flow i tilværelsen 

Med  legale og fredelige midler 

Hensynet til  sameksistens tilsidesættes 

Universel og gennemgribende 

tilværelsesforandring med henblik på at 

 (re-)konstruere flow i tilværelsen 

Med illegale og voldelige midler 

Hensynet til  sameksistens tilsidesættes 
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Flow 

(basic five) 

Struktur 

komplek- 

sitet 

muligheder 

mødt  

Aktør  

udvikling 

vil & kan 

lav 

høj 

lav høj 

Nonflow: 

Overvældet 

underskud 

Nonflow: 

Frustreret 

overskud 

Vigtig at 

kunne 

skelne 

 

For ikke 

at skabe 

falsk 

positive 

Grundlæggende risikofaktorer 

Mangelfuldt udviklede eller forstyrrede 

almenmenneskelige kompetencer 

 

 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

en god 

nok 

tilværelse 
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Robusthed 

Styrke de almene 

tilværelses-

kompetencer  

gennem 
 

Læring og dannelse 

Beskyttelses- 

faktor 

Risiko- 

faktor 

samme faktor 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 

1. Være del af 

et godt og nært 

netværk 

6. Overveje nor-

mer og værdier i 

dine mål og 

fremgangsmåde 

S
t
r
u

k
t
u

r
 

Aktør  
lav 

høj 

lav høj 

Overvældet 

underskud 

Frustreret 

overskud 

vil / kan m
u

lig
h

e
d

e
r 

b
liv

e
r 

m
ø

d
t 

Tilværelsespsykologiens 

radikaliseringsmodelens 

kompetencehjul 



udsat 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 
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netværk Moralsk 

Grundlæggende risikofaktorer 

Mangelfuldt udviklede eller forstyrrede 

almenmenneskelige kompetencer 

 

 

Tilværelsespsykologiens 

radikaliseringsmodelens  

kompetencehjul 

Kognitiv  

Stil 
 

Dynamisk 

stil 
 

Personlig 

stil 
 

Beskyttel-

sesfaktor 

Risiko- 

faktor 

samme faktor 

Forstærkende risikofaktorer 

Mangelfuld eller forstyrret 

psykologiske kapaciteter 

vil / kan m
u

lig
h

e
d

e
r 

b
liv

e
r 

m
ø

d
t 



vil / kan m
u

lig
h

e
d

e
r 

b
liv

e
r 

m
ø

d
t 

kognition emotion 

dynamik 
energi, vedholdenhed 
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Tilværelsespsykologi 

 

spejlende 
 

idealiserende 

Kognitiv stil 

Flertydighedsintolerance 

Jump to conclusion 

Fundamentalisme 

Monomani 

Dynamisk stil (energi) 

Højt energiniveau 

Spændingssøgen 

Jump to action 

diffus 

vrede/foragt 

indigneret 

kategorisk 

omnipotent 

selvhævdende 

Selvhævdende stil 

• Selvovervurdering 

• Kredsende om 

krænkelser 

• Vold  som 

foretrukken respons 

stand by 

selvtilside-

sættende 

retningsløs 

tomhed 

omklamrende 

overidealisering 

retning 
udfoldelse 

Overidealiserende stil 

• Søgen efter tilhør 

• Let mobiliserbar 

• Skyld og skam mht 

leve op til standarder 

• Identitetsforenkling 

• Vold som accepteret 

omkostning 

Idealiserende 

Hvis ydre muligheder ikke er der/man ikke bliver mødt: 
 

 

konstruktivt:      forsøger realistisk at gøre noget ved 

                            mulighederne, find andre at blive mødt af 
 

Forstyrret:          urealistisk og selvoptaget håndtering af  

                            udfordringerne 

 

 

 

 

 



Omgivende faktorer 

Nære netværk 

• Familien, psykosocialt 

        opdragelsesstil, værdier 

• Familien, socioøkonomisk 
         absolut, relativt 

 

Nærmiljø 

• Rollemodeller 

• Boligområde, aktivitet, 

deltagelse 

 

Samfund 

• Skole, fritid, arbejde 

 

Tilværelsespsykologiens radikaliseringsmodel 
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Kognitiv stil 

Flertydighedsintolerance 

Jump to conclusion 

Fundamentalisme 

Monomani 

 

netværk Moralsk 

Dynamisk stil (energi) 

Højt energiniveau 

Spændingssøgen 

Jump to action 

 

Selvhævdende stil 

Selvovervurdering 

Kredsende om krænkelser 

Vold  som foretrukken respons 
 

Overidealiserende stil 

Søgen efter tilhør 

Let mobiliserbar 

Skyld og skam 

Identitetsforenkling 

Vold som accepteret omkostning 

 

Samfund 

Myndig-

heder 

Familie 

Peers 

Den 

enkelte 

hjælper 

(mentor) 

 

En værdig tilværelse efter eget valg 

• Meningsfuld, begribelig, håndgribelig 

• Flowgivende almene kompetencer 

• Ikke nødvendigvis tæt på status quo 

(evt radikalt anderledes) 

• Legal 

• Inkluderet 


