
 

Hvilken relation indgår du i med de unge?  

Der er ingen facitliste for, hvordan du skal og kan udfylde rollen som peerfrivillig. Det er først og 

fremmest det at kunne støtte og give håb til andre unge, der er i centrum. Men hvordan gør man det, 

hvis man oplever rolleusikkerhed?  

 

Når du oplever rolleusikkerhed, kan det være et udtryk for, at det kan være svært at finde ud af, 

hvilken type relation du som peerfrivillig indgår i med en ung. Her kan du finde inspiration fra 

Cand.pæd.psych. Flemming Andersens tre relationsformer.  

Den symmetriske relation  

At indgå i en symmetrisk relation med en ung, der har det svært, kommer til udtryk ved, at I er 

ligeværdige. I er ikke nødvendigvis ligestillede, da den unge står overfor svære udfordringer, hvor 

du som peerfrivillig har overkommet lignende situationer tidligere i dit liv. I den symmetriske 

relation gives der plads til, at den unge kan give udtryk for sine egne holdninger og meninger, også 

selvom du ikke nødvendigvis har samme opfattelse. 

Den komplementære relation 

At indgå i en komplementær relation med en ung, der har det svært, kan komme til udtryk ved, at 

der gennem jeres snak er opstået en tillid til, at I gennem jeres forskelligheder kan skabe noget 

sammen. Det kan fx være at den unge bliver tryg i samtalen, og at I sammen identificere den unges 

udfordringer og kommer på idéer til værktøjer og handlingsmuligheder, som den unge kan afprøve.  

Den asymmetriske relation   

Den asymmetriske relation kommer til udtryk ved, at den ene person i relationen har magt og ret til 

at bestemme over den anden. I kan komme ud for at skulle indgå i denne relation, hvis en ung går 

over jeres grænse eller giver udtryk for, at han/hun har brug for mere hjælp, end I kan give. Her er 

det helt okay at sige fra og lukke ned for samtalen eller henvise den unge til et andet tilbud.  

I vil som peerfrivillige komme til at opleve, at I bevæger jer mellem de forskellige relationsformer i 

samtalen med de unge, men I vil primært bevæge jer mellem de to første relationsformer.  


