
 

Hvordan anerkender du unge, der har det svært?  

Når du giver peer støtte til en ung, er I fælles om at have nogle erfaringer. Du er med til at gøre en 

stor forskel for unge, der har det svært, netop fordi dine personlige erfaringer skaber et værdifuldt 

og ligeværdigt møde med dem. For at den unge føler sig set og hørt, er det centralt at anerkende den 

unge. Her kan du inspiration fra den anerkendende relation defineret af professor Berit Bae. 

Du kan anerkende de unge gennem:  

• Forståelse og indlevelse 

Du udviser empati og bestræber dig på at sætte dig en i den unges følelser og oplevelser. Det 

indebærer at få fat i meningen eller intentionen ud fra den unges perspektiv, hvilket kræver 

at du lytter og kan rumme den måde tingene bliver formidlet.  

• Bekræftelse  

Du gør det klart overfor den unge, at du har forstået, fremfor at rose. Gennem en 

bekræftende kommunikation, der er baseret på lytning og forståelse, understøtter du den 

unges oplevelse af at have ret til egne oplevelser, tanker og følelser.  

• Åbenhed  

Du forholder dig åben, når du prøver at forstå, hvad den unge er optaget af. Hvis du med det 

samme begynder at vurdere og definere, kan det virke som en form for kontrol af det, den 

unge udtrykker. Kontrol kan resultere i, at den unge ikke føler sig forstået ud fra egne 

præmisser og lukker af for samtalen.  

• Selvrefleksion og afgrænsning 

Du reflekterer over egne oplevelser og kan skelne mellem det, der foregår i dig selv og i den 

unge. At være afgrænset betyder, at du er opmærksom på, om den unges reaktioner kan 

hænge sammen med din væremåde. Hvis du ikke er selvreflekterende og afgrænsende, kan 

du komme til at definere oplevelser ind i den unge, som egentlig hører hjemme hos dig selv.  

I den anerkendende relation med den unge lytter du til, hvad den unge siger, forsøger at sætte dig 

ind i, hvad den unge oplever og føler og giver udtryk for, at den unge bliver hørt og forstået. Du er 

åben overfor det, den unge skriver og skelner mellem dine egne forståelser og den unges.  

Du behøver ikke være enig i det, den unge siger, men anerkende at den unge, har de følelser og 

holdninger, som han/hun har.  


