
 

Hvordan kan man skabe nærvær og tillid i den digitale 

relation med de unge? 

Det kan være en udfordring at skabe nærvær i en digital relation med de unge, og man kan ikke 

skabe nærvær på samme måde, som når man kan se hinanden i øjnene og sidder fysisk sammen. 

Man kan dog skabe nærvær i den måde, man skriver til de unge.  

Prøv at være opmærksom på at de spørgsmål du stiller, er åbne, anerkendende og rummer de unge.  

Sætninger der kan gøre samtalen med de unge nærværende:   

• ”Er det okay, at jeg spørger dig om de her ting?”  

• ”Hvis du synes, at det bliver for meget, eller jeg stiller spørgsmål, du ikke har lyst til at 

svare på, så er det helt okay, at du siger fra” 

• ”Det er jeg rigtig ked af at høre. Det lyder rigtig svært for dig. Har du lyst til at fortælle mig 

lidt mere om det?” 

• ”Jeg kan godt forstå, at det er rigtigt svært for dig lige nu, og det er helt okay at være ked af 

det og frustreret.”  

Tillid og tryghed kan fx skabes ved:  

• At give støttende kommentarer som fx ”Det lyder svært” eller ”Det må være dejligt for dig” 

• At udvise en ikke-dømmende attitude og anerkende den bekymring, som de unge kommer 

med fx ”Jeg kan godt se, at det må være svært” 

• At vise ægte interesse fx ”Jeg vil rigtig gerne høre mere om…” 

• At vise et ønske om at samarbejde fx ”Vi må prøve at få et klarere billede af, hvad der 

sker…”, ”Så må vi se, om vi ikke sammen kan se nogle muligheder.” 

• At tage ansvar for samtalen og give samtalen struktur fx ”Vi har en time til at chatte, hvor 

jeg rigtig gerne vil lytte til, hvad du har på hjertet” og ”Vi har ikke så lang tid tilbage at 

chatte. Er der noget, du godt kunne tænke dig at komme ind på her til sidst?”  

• Fortrolighed. Fx ved at fortælle den unge fra start, at vedkommende er anonym, og at man 

har tavshedspligt. 

 



 

Den svære samtale 

Mange af de unge der gør brug af UngTilUng er unge, der står midt i en krisesituation. Derfor skal 

man som frivillig være opmærksom på, at de unge ofte henvender sig, når de har det allersværest. 

De kan derfor have svært ved at have styr på følelserne og reflektere og rumme vores spørgsmål.  

Her kan man prøve at indlede samtalen med at skrive om nogle emner, der er lettere for den unge at 

snakke om. Man kan fx spørge ”Hvordan har din dag været?” og på den måde prøve at spore sig ind 

på problemstillingen.  

Hvis de unge kommer med meget korte svar, kan det være et tegn på, at kontakten er dårlig. For at 

skabe nærvær og komme tættere på den unge, kan man her prøve at bruge følgende spørgsmål for at 

spore sig ind på andre emner, som man kan snakke om: 

• ”Jeg har på fornemmelsen, at vi ikke snakker om det, du faktisk har lyst til. Er det rigtigt?” 

• ”Det lyder som om, det er rigtigt svært for dig at snakke om det her. Er det rigtigt?”  

• ”Vil du hellere have, at vi snakker om noget andet?” 

 

Etablering af den digitale kontakt 

Etablering af kontakten er ikke kun en opgave i starten af en samtale med en ung, men noget der 

varer ved gennem hele samtalen, hvor vi skal have sensitivitet overfor den unge, og bruge tid på 

kontaktetablering, når behovet opstår.  

For at etablere en god kontakt i starten af samtalen kan man prøve at gå efter at skabe en rar 

atmosfære og et trygt rum, hvor tilliden kan opstå. 

Her nogle eksempler på sætninger, som man kan bruge i starten:  

• ”Hej og velkommen til” 

• ”Hvad kunne du tænke dig, at vi skal tale om?” 

• ”Hvad har du på hjertet?” 

• ”Hvad vil du gerne snakke om?” 

• ”Det lyder hårdt” 

• ”Det må være svært” 

• ”Jeg synes, at det er rigtig godt gået, at du tog kontakt til os”   



 

Gennemsigtighed i samtalen kan være med til løbende at etablere en god kontakt. Her kan man 

løbende fortælle den unge, hvor I er i samtalen, og hvad det næste er, der skal ske. Fx ved at sige:  

• ”Jeg tror, at det ville være en hjælp, hvis jeg kunne få et billede af din situation. Bagefter 

kan vi snakke om, hvordan jeg mon bedst kan hjælpe dig. Derfor stiller jeg måske lidt 

mange spørgsmål her i starten. Er det okay?” 

Når man skal til at afrunde en samtale, kan det være en god idé at lave en opsummering af, hvad I 

har skrevet med den unge om for at skabe et overblik over samtalen og for at give den unge 

mulighed for at tilføje noget, hvis der er noget den unge brænder inde med sidst i samtalen.  

• Man kan fx sige: ”Så det vi har skrevet om er… Føler du, at der noget, som vi mangler at 

tale om i denne omgang?”.   

 

 


