
 

Hvad er formålet med kommunikationen?  

Når man kommunikerer skriftligt, så kan det være en god idé at gøre sig nogle overvejelser om 

formålet med kommunikationen. Et klart formål er nemlig forudsætningen for, at man bliver læst, 

forstået og husket.    

1. Hvad er formålet med din kommunikation? 

• Er formålet at lytte til, rumme og anerkende unge, der har det svær? Er formålet at 

støtte dem i, at nå derhen, hvor de gerne vil? Er formålet at skabe værdi for unge, der 

har det svært? Er formålet at de unge ikke skal føle sig alene? Eller at motivere og 

inspirere unge til at skabe en forandring i deres eget liv? Eller noget helt andet?  

2. Hvem kommunikerer du med?  

• Kommunikerer du med unge på din alder, eller unge der er ældre/yngre? 

Kommunikerer du med unge mænd eller kvinder? Kommunikerer du med unge, der 

føler sig ensomme, der føler sig presset på studiet, der har angst, der har 

kærestesorger eller noget helt andet?  

3. Hvilket medie/kanal bruger du?  

• Kommunikerer du på en live chat, hvor kommunikationen er flydende, én-til-én og 

direkte med de unge? Kommunikerer du på en blog, hvor skriver historier, der tager 

udgangspunkt i dine egne erfaringer eller på Facebook eller Instagram, hvor 

budskabet skal være kort og konkret?  

4. Hvilket budskab vil du gerne ud med? 

•  Vil du gerne give gode råd til, hvordan man kan overvinde eksamensangst, vil du 

gerne forklare en ung, hvad der har hjulpet dig til at føle dig mindre ensom, er dit 

budskab, at det er vigtigt at tale om det, der er svært? eller at alle unge har deres 

styrker, selvom det kan være svært selv at få øje på dem?  

5. Hvor formel/uformel skal sprogtonen være?  

• Prøv at tænk over om det sprog, du bruger er letforståeligt for de unge. Lange 

snørklede sætninger kan gøre det svært for de unge at forstå det budskab, som du 

gerne vil ud med. Skriver du i en meget formel tone, kan det også være svært for de 

unge at relatere til det, du skriver. Ved at skrive i en uformel tone med brug af 

smileys i samtalerne med de unge, kan man give udtryk for venlighed og empati.  


