
Angst er blevet en stadig hyppigere 
medspiller i samtalerne rundt om hos 
mange af landets vejledere. For både 
unge og voksne, der møder frem for at 
få vejledning om uddannelse og job, er 
også udfordret af forskellige former for 
angst. Studenterpræst Inger Lundager 
fra Københavns Universitet bekræfter, 
at mange af de unge studerende, som 
konsulterer hende er plaget af angst. 
Ofte er de sendt i retning af studen-
terpræsten efter først at have været til 
samtale hos en vejleder.

»Jeg møder meget ofte studerende 
med angst, og jeg vil nærmest sige, at 
det er en tendens. Jeg hører det sam-
me fra mine kolleger,« siger Inger Lun-

Angst som
blind passager
i vejledningen

Stadig flere er ramt af angst, når de 
møder frem på vejledningskontoret. 
Vejlederen kan ikke behandle, men 
kan imødekomme den vejledte ved at 
anerkende problemerne
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dager, der blandt andet har samtaler 
med en del studerende, som er henvist 
fra universitetsvejledere.

Også Birgitte Wärn, der underviser 
vejledere i at håndtere forskellige psy-
kiske problemstillinger i vejlednings-
situationen, bekræfter, at angst fylder 
rundt om i vejledningskontorerne.

»På mine kurser, hvor jeg møder 
vejledere fra de højere læreranstaler, 
jobcentre, forsvaret og ungdomsud-
dannelser, er det et hyppigt spørgsmål 
fra vejlederne, hvad de skal stille op, 
hvis den vejledte ”trækker angstkor-
tet”,« siger Birgitte Wärn.

Angsten har mange udtryksformer, 
men vejlederne oplever blandt andet, 

at studerende har svært ved at møde 
op til undervisning eller samtaler, har 
angst for at tage offentlig transport, 
sværere ved at gå ind i relationer og 
gruppearbejde, og at det er angstfrem-
kaldende at skulle præstere, blandt 
andet ved eksamen. Nogle har også på 
grund af angsten svært ved at struktu-
rere deres hverdag. Alt sammen pro-
blemstillinger som enten kommer di-
rekte til udtryk i vejledningssamtalen 
eller spiller med under overfladen som 
blind passagerer.

Det er Birgitte Wärns indtryk, at 
mange vejledere er udfordret af både 
at finde ind til, hvad der er på spil hos 
den vejledte, men også at agere i vej-

//  Vi ser lige nu 
præstationsproblemer 
i form af perfektionisme.

CaTja mOeSGaard, pSykOlOG,
STudenTerrådGiVninG aarhuS

>>>
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lederrollen. Det var også en del af 
udgangspunktet for den psykiatrivejle-
deruddannelse, som Birgitte Wärn var 
med til at udvikle i 2009, og som hun 
stadig udbyder igennem sin konsulent-
virksomhed.

Perfekthedskultur presser unge
Den form for angst, studenterpræst In-
ger Lundager oftest møder i sine sam-
taler med studerende, er angsten for 
kontroltab. 

»Der er opstået en perfekthedskul-
tur, som presser de unge. De vil have 
kontrol over alt i deres liv, og alt skal 
være perfekt. Med så urimeligt store 
krav til sig selv kan man jo kun fejle 
og få en oplevelse af ikke at være ’god 
nok’. Og af frygt for at blive afsløret 
som svag og utilstrækkelig, putter man 
med sit problem. Man skammer sig, for 
er der noget, der opfattes som skam-
fuldt i dag, er det at fejle. Og at være 
doven. Man skal jo være en succes, 
være energisk og brænde for det, man 
laver. Det er, hvad de unge bliver tu-
det ørerne fulde af både af politikere, 
medier og undertiden velmenende, 
bekymrede forældre,« siger Inger Lun-
dager, som tidligere især oplevede pro-
blemerne blandt de unge kvinder. Men i 
dag er der også en del unge mænd, som 
kommer med angstproblemer.

Samme tendens oplever psykolog 
Catja Moesgaard på Studenterrådgiv-
ning Aarhus:

»En del af udfordringerne lige nu er 
præstationsproblemer i form af per-
fektionisme. I nogle studiemiljøer skal 
man fremstå som en, der har styr på 
det, og med de høje snit for at kom-
me ind på mange uddannelser er der 
kommet et skærpet fokus på karakte-
rer. De studerende taler ikke sammen, 
når tingene bliver svære, de skal holde 
facaden, så de tror ofte, at de er den 
eneste, der er dumpet, eller som fik 02 
eller 4,« siger hun. 

For de unge på universitetet er der 
blandt andet et pres i forhold til at 
gennemføre studierne med høje ka-
rakterer og på rekordtid. For mange 
vælter læsset, hvis de så samtidig op-
lever dødsfald blandt de nærmeste, at 
kæresteforholdet går i stykker, knas i 
forholdet til forældrene og så videre. 

»Fremdriftsreformen sætter mere 
pres på de studerende. Nogle unge fø-

krav, de studerende stiller til sig selv i 
dag i forhold til, da jeg var studerende i 
80’erne. Vi talte i langt højere grad med 
hinanden om det, der var svært. Men 
i dag må de selv bære ansvaret for at 
kunne det hele, for at få det perfekte 
studiejob, den perfekte kæreste og det 
perfekte liv. Og skal det projekt lykkes, 
er der ikke plads og tid til at træffe for-
kerte valg eller at fejle. Ikke underligt, 
at det giver angst,« siger Inger Lundager.

Hun hører meget ofte studerende 
sige, at de ikke kan mærke, hvad de fø-
ler (glæde, vrede, sorg, frygt), og at de 
ikke ved, hvad de vil. Og når følelser 
og vilje fortrænges, fordi et udefra-
kommende pres er blevet til et indre, 
og man selv begynder at synes, at man 
burde være anderledes, end man er, så 
er det et udtryk for angst. 

»Angsten lettes som regel betyde-
ligt, når den kriseramte med spørgs-
mål hjælpes ind i den virkelighed, der 
nu engang er hans eller hendes nu og 
her – og når den kriseramte træffer 
beslutning om, hvad han eller hun vil,« 
siger Inger Lundager.

»Jeg kan høre på de studerende, at de 
i høj grad sammenligner sig med hinan-
den, og at de fleste tror, de er ene om 
ikke at kunne leve op til perfektheds-
kravene. Det er meget ulykkeligt, for 
så bliver man ensom. Men problemet 
er kollektivt, og det er massivt. Jeg me-
ner, at der er tale om en tydelig ten-
dens. Det er meget bekymrende, for 
når et kollektivt problem gøres til det 
enkelte individs eget problem, er sva-
ret jo terapi eller ”eksistentielle sam-
taler”, som er det, jeg tilbyder, mens 
svaret burde være politiske løsninger,« 
forklarer Inger Lundager.

Terapeut eller vejleder
For vejlederne er det ifølge Christina 
Fogtmann Fosgenau en kæmpe proble-
matik at håndtere folk med angst og 
andre psykiske udfordringer, fordi vej-

//  med jeg-støttende vejledning forstår jeg, 
at vejlederen hjælper den vejledte med at 
konkretisere de udfordringer, angsten giver 
her og nu.

BirGiTTe Wärn, SuperViSOr

Studenterpræst Inger Lundager møder meget 
ofte studerende med angst: »jeg vil nærmest sige, at 
det er en tendens.«

ler virkelig, de er i klemme, og nogle 
vælter helt, fordi de ikke kan få lov til 
at tage en eksamen om, eller fordi der 
ændres i studieordningerne,« siger In-
ger Lundager.

Den enkeltes ansvar
Med et stigende pres på at få den rigtige 
uddannelse og komme hurtigere igen-
nem, er det samtidig blevet lagt mere 
over på den enkelte at skulle lykkes.

»Der er meget stor forskel på de 
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lederollen udfordres. Hun er lektor i 
sprogpsykologi på Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab ved Køben-
havns Universitet og afholder blandt 
andet kurser i mentalisering, hvor der 
sættes fokus på, hvordan man mestrer 
sin professionelle rolle, når den vej-
ledte præsenterer sig med forskellige 
psykiske problematikker. 

»Vejlederen skal vise, at han er her 
som menneske, der kan rumme den, 
der skal vejledes. Samtidig skal vejle-
deren gøre det klart, at han ikke kan 
gå ind i den terapeutiske rolle,« siger 
Christina Fogtmann Fosgenau. 

»Vejlederen skal fasthole sin vejle-
deridentitet og ikke påtage sig en te-
rapeutisk identitet, men samtidig er 
vejlederen nødt til at etablere et tillids-
fuldt og medmenneskeligt rum, hvor 

intervenere i forhold til den vejledtes 
psykiske problemer. Det at skabe et 
rum, hvor den vejledte oplever sig for-
stået, kan faktisk i sig selv have afledte 
terapeutiske effekter.«

Vejlederen påvirkes 
følelsesmæssigt
Christina Fogtmann tilføjer, at det be-
greb om mentalisering, hun arbejder 
med, kan konkretisere og informere 
vejlederen om, hvordan man kan ud-
vise forståelse uden at intervenere te-
rapeutisk. 

Mentaliseringsbegrebet udpeger 
ifølge Christina Fogtmann også et an-
det forhold, vejlederen med fordel kan 
have fokus på, når den vejledte præ-
senterer sig med psykiske problemer, 
nemlig hvad disse problemer og deres 
eventuelle emotionelle udtryk i situa-
tionen gør ved vejlederen selv.  

»For vejlederne kan det være en 
hjælp, når han skal fastholde sin vejle-
deridentitet på en tryghedsskabende 
måde, at forsøge at forstå og blive be-
vidst om, hvad der sker i vejlederen 
selv i mødet med den vejledte. Hermed 
kan han for eksempel bedre nedregu-
lere sine egne emotioner og agere pro-
fessionelt over for den vejledte.«

For vejlederen handler det også om 
at erkende, at vi bliver påvirket og 
smittet af hinanden med vores forskel-
lige sindstilstande.

»Hvis vejlederen er opmærksom på 
at have sit eget sind på sinde, er det 
nemmere at undgå at overtage den 
vejledtes sindsstemning eller at rea-
gere med for eksempel irritation eller 
frygt,« forklarer Christina Fogtmann 
Fosgenau.

Vigtigt med viden og redskaber
I den psykiatrivejlederuddannelse, som 
supervisor, underviser og cand. mag. 
i psykologi og dansk Birgitte Wärn 
udbyder, er der ligeledes fokus på at 
udstyre vejlederne med helt konkrete 
redskaber til samtalen.

»Det kan ofte være udfordrende for 
vejlederen, at det slet ikke er tydeligt, 
at det handler om angst. Måske er den 
vejledte dårligt nok selv klar over det. 
De kan mærke, at de har det dårligt, 
men er måske ikke bevidste om, at det 
er angst. Det handler for nogle om, 
at angst er langt mere forbundet med 

skam end det have stress. Derfor er 
det ofte nemmere at sige, at man er 
stresset. Det er sværere at sige, at man 
er deprimeret eller angst. Omvendt er 
andre meget bevidste om deres angst 
og kan have det som et fastlåst selv-
billede, hvor de hænger fast i negative 
tankemønstre,« siger Birgitte Wärn. 

Hun opfordrer vejlederne til at spør-
ge konkret ind til problemstillingerne. 
Det kan for eksempel være, hvis det 
drejer sig om en studerende, der ikke 
møder op til undervisningen.

Sæt ord på angsten
Birgitte Wärn møder på sine kurser 
vejledere, der ikke tør nærme sig pro-
blematikker omkring angst, fordi de 
ikke har viden nok til at håndtere det. 
Hun understreger, at vejlederne natur-

Vejlederen må have sit eget sind på sinde, for at und-
gå at overtage den vejledtes sindsstemning, forklarer 
Christina Fogtmann Fosgenau.

Viden om angst er vigtig for vejlederen, for at undgå 
at blive smittet af den vejledte, mener birgitte 
Wärn.

ligvis ikke skal blive terapeuter, men 
at de kan hjælpe meget på vej, hvis de 
bliver i stand til at åbne for, at den vej-
ledte fortæller om sine udfordringer.

»Det er vigtigt, at vejlederne har en 
viden om angst, og hvordan den kan 
komme til udtryk, så de kan spotte det 
hos dem, de skal vejlede og opfordre 
dem til at få hjælp, f.eks. ved at gå til 
lægen og få en henvisning til en psyko-
log,« siger Birgitte Wärn. 

Som vejleder skal man ikke være >>>

den angste kan føle sig tryg.«
Det kan vejlederen ifølge Christina 

Fogtmann gøre ved at være nærvæ-
rende og udvise forståelse for det, den 
vejledte siger. 

»Det nærvær og den forståelse, der 
udvises, kan komme til udtryk ved at 
vejlederen lytter til og responderer på 
de problemer, den vejledte præsente-
rer. Responserne kan være forstående 
og imødekommende, uden at vejlede-
ren terapeutisk afsøger og forsøger at 
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behandler. Men Birgitte Wärn mener 
godt, vejlederen med den rette viden 
og de rette redskaber kan praktisere 
jeg-støttende vejledning. 

»Med jeg-støttende vejledning for-
står jeg, at vejlederen hjælper den 
vejledte med at konkretisere de ud-
fordringer, angsten giver her og nu i 
forhold til målet med vejledningen, og 
at man hjælper den vejledte med at 
tænke rationelt og handlingsorienteret 
i forhold til de udfordringer. Det kan 
man bl.a. gøre ved at få den vejledte til 
at sætte ord på de angstforestillinger, 
vedkommende har og sammen under-
søge, om der kunne være andre måder 
at se situationen på.« 

Hun nævner som eksempel en vejle-
der, der skulle hjælpe en studerende 
med socialangst. Den studerende var 
overbevist om, at de andre tænkte dår-
ligt om ham, når de kiggede på ham, og 
den forestilling gjorde, at han ikke hav-
de været på studiet i et stykke tid. Vej-
lederen hjalp ham ved at få sat ord på 
forestillingen og derefter udfordre den 
ved f.eks. at spørge, ”hvor sandsynligt 
er det, at de andre tænker dårligt om 
dig, når de kigger på dig?” Dernæst 
hjalp vejlederen den studerende ved 
helt lavpraktisk at tale om, hvad han 
kunne sige, hvis nu ”det værste skete”, 
og hans medstuderende spurgte ham, 
hvorfor han ikke havde været der det 
sidste stykke tid. 

Sæt ord på angsten
Et godt råd er altså at være konkret, så 
den vejledte får mulighed for at sætte 
ord på angsten og at hjælpe den vej-
ledte med at tænke mere rationelt og 
handlingsorienteret. 

Samtidig kan vejlederen tilkendegive, 
at han kan høre, at den vejledte er ban-
ge, siger Birgitte Wärn: 

»Med en jeg-støttende vejledning an-
erkender vejlederen det, han hører og 
ser. Det kan også være en hjælp for den 
angste at høre, at hun ikke er den ene-
ste, der kommer med de problemstil-
linger. Nogle kan have brug for at høre, 
at de er normale i den forstand, at de 
ikke er alene om at have det sådan. Det 
hjælper den angste til at rumme ang-
sten.«

»En forudsætning for, at vejlederen 
kan bevare roen og ikke bliver smittet 
af den, der skal vejledes, er at vejlede-
ren har viden om angst. Det er vigtigt, 
at vi har redskaber til samtalen, så vi 
undgår at blive berøringsangste over 
for den, der skal vejledes,« siger Bir-
gitte Wärn.
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