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Beskriv hvad du tror,
din ven synes
Er det svært at få børn i tale?

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Aldersfokus

3 år

6 år

9 år

12 år

Udviklingsproces
Research

Idéudvikling

Hvad er
Beskriv hvad du tror, din ven synes?
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Markedsføring

Hvordan gør man?
• Afklar hvilket emne du gerne vil blive klogere på.

”Beskriv hvad du tror, din ven synes”, er en metode
til at få børn til at tale frit om et emne, som du
gerne vil have belyst.

• Lav en række billedekort inden for emnet.
• Saml nogle børn; to eller flere. Hvis der er flere end
to, lader du dem trække et navn. Det navn, de
trækker, er hende/ham, de skal gætte på, hvad
synes om emnet.
• Læg alle billedkortene ud på bordet. Bed dem finde
de fem kort, som de tror vil interessere vennen
mest. Lad dem gå rundt, og der skal helst ikke
snakkes for meget.
• Når de har valgt fem kort, gennemgår I dem ét
for ét. Først præsenteres, hvilke kort man har
valgt, og hvorfor man tror, at det vil interessere
vennen. Til sidst beder man vennen kommentere
på, om han/hun er enig i valgene.
• Optag det evt. på video, så du kan se det igen.
Rekvisitter: Billedkort, sedler med børnenes navne.

Hvorfor bruge?

Case

Ved at få børnene til at fortælle om deres vens
ønsker og holdinger bliver det ofte nemmere at få
børnene til at snakke. Det er ofte nemmere at tale
om andre end sig selv.

I forbindelse med projektet Børn i Bycentrum
blev metoden brugt til at blive klogere på, hvilke
historier om Kolding, børnene syntes, var interessante.

Desuden sætter det gang i en spændende dialog
mellem børnene – for det er jo ikke sikkert, at
beskrivelsen stemmer overens med vennens
egentlige valg.

Vi bad børnene vælge mellem en masse billedekort, og bagefter fortælle, hvorfor de havde valgt,
som de havde.
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