
 

Skift fokus fra problemer til styrker 

Når du som frivillig i UngtilUng hjælper den unge til at skifte fokus fra problemerne til deres egne 

styrker og potentialer, så støtter du dem i at se muligheder og skabe positiv forandring i deres liv.  

Her kan du få et indblik i, hvordan et fokusskifte kan skabe forandring for en ung, der har det svært:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra en problemorienteret tilgang  

 

Til en styrke tilgang 

I stedet for at fokusere på den 

unges problemer, symptomer og 

mangler   

Hjælper du den unge med at forstå, 

anvende og forbedre den unges 

evner, færdigheder og viden  

I stedet for at den unge ser sig selv 

som et menneske med udfordringer  

Støtter du den unge i at se sig selv 

som et unikt menneske med styrke 

i både sind og krop 

I stedet for at den unge lader sig 

selv eller andre begrænse sine 

muligheder 

 

Hjælper du den unge med at 

respektere sine egne holdninger og 

overbevisninger og værdier. Livet 

rummer mange muligheder, og du 

kan hjælpe den unge med at vælge 

en positiv retning 

I stedet for at den unge fokuserer 

på egne mangler, og de ting den 

unge ikke kan 

Hjælper du den unge med at blive 

mere bevidst om sine styrker og 

mestringsstrategier 

I stedet for at den unge fokuserer 

på, at fortiden tvinger den unge til 

en negativ fremtid 

Støtter du den unge i at fokusere på 

øjeblikket og på at bevæger sig 

mod en positiv fremtid 

I stedet for at den unge fralægger 

sig ansvaret for sit eget liv  

Støtter du den unge til at være 

herre over egen tilværelse og selv 

bestemme vejen mod at trives 

bedre 

I stedet for at den unge lader sin 

omgangskreds stå i vejen for sig 

selv og bekræfte den unge i 

negative mønstre  

Så opmuntrer du den unge til at 

dyrke de relationer, rollemodeller 

og hjælpere som giver den unge 

støtte og opmuntring på sin rejse 

mod at få det bedre  


