
 

Peer to peer – Eksempler i 

kommunikationen med de unge 

 

Hvordan kan I kommunikere til unge, at de ikke er alene om deres svære tanker og følelser 

I chatten eller den åbne mentorsamtale: 

• ”Det kan jeg godt forstå. Sådan har jeg også selv haft det.”  

• ”Det kender jeg godt selv. Det er aldrig sjovt at have det sådan”  

• ”Jeg ved godt, at det kan være rigtig svært at tale om. Men for mig hjalp det rigtig meget at tale 

med nogen om det, der er svært” 

• ”Har du lyst til at høre, hvad der har hjulpet mig? Måske du kan bruge det til noget” 

• ”Jeg ved godt, at vejen til at få det bedre kan virke lang og uoverskueligt, men jeg ved også, at man 

kan få det bedre, fordi jeg selv har været der” 

På bloggen, FB eller Insta: 

• ”Kender du også til følelsen at…” 

• ”Jeg synes, at det kan være rigtigt svært at tale med venner og familie omkring... Måske du har det 

på samme måde?” 

• ”Her er mine 5 råd til at overkomme eksamensangst, måske du kan blive inspireret og bruge rådene 

i din hverdag” 

• ”Du er aldrig alene”  

• ”Jeg ved godt, at vejen til at få det bedre kan virke lang og uoverskueligt, men jeg ved også, at man 

godt kan få det bedre, fordi jeg selv har været der” 

 

Hvordan kan I anerkende unge, der har det svært 

Forståelse og indlevelse 

• ”Det er jeg rigtig ked af at høre. Det må være svært” 

• ”Jeg forstår godt, at du synes det er svært. Det ville jeg også synes” 

• ”Det lyder svært. Har du lyst til at fortælle mig noget mere om det?” 

Bekræftelse 

• ”Det er helt okay at have det, som du har det, og jeg kan godt forstå, at du har det sådan.” 

• ”Så udfordringen er at…” eller ”Er det rigtigt forstået at…” (opsummere det den unge har sagt, for 

at bekræfte at du har forstået det rigtigt) 

Åbenhed 

Hv-spørgsmål er gode til at spørge åbent ind til den unges udfordringer. Du kan pejle dig ind på den unges 

udfordringer. Eller du kan bruge hv-spørgsmål på bloggen, FB eller Instagram til at lægge op til en dialog 

med de unge.  



 

• ”Hvad kunne du tænke dig at tale om?” 

• ”Hvordan har du det?” 

• ”Hvad tror du, at der skal til for, at du kan få det bedre?” 

• ”Hvad plejer at hjælpe, når du har det sådan?” 

På bloggen, Insta eller Fb 

• ”Hvad gør du/I, når du har eksamensangst?”  

• ”Hvad tænker du/I om…?” 

• ”Hvordan har du/I det med…?” 

 

Selvrefleksion og afgrænsning 

• Husk på at det der virker/virkede for dig ikke nødvendigvis virker for andre unge, da vi alle er 

forskellige. Du kan fx skrive: ”De her ting har virket for mig. Hvis du har lyst, kan du jo prøve det af 

og se, om det er noget, der virker for dig” 

• Prøv at acceptere at den unge har en anden holdning end dig. Du kan fx skrive: ”Det er helt okay, at 

du har det sådan. Jeg har et andet perspektiv på tingene. Har du lyst til at høre om det?” 

 


