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Hvordan kan YouTube bruges i vejledning? 
 
   Når vejledningen ikke er baseret på et møde mellem mig og barnet, kan en video være et godt 
alternativ. Videoer bliver desværre hurtigt for store at sende via mails, men til gengæld kan 
YouTube være en stor hjælp her.  
 
   YouTube er baseret på en gratis Google-konto som alle hurtigt og nemt kan oprette. Videoen 
uploades på din personlige kanal, hvor du uden problemer kan indstille den til at være Skjult eller 
Privat, så er det kun dig selv og dem du sender videoens unikke link til som kan se den.  
 
 
Hvordan lægger jeg min video op på YouTube? 
 

1. Gå til www.youtube.dk. 
2. Log ind med en gratis Google-konto oppe i øverste højre hjørne. 
3. Vælg Upload i øverste højre hjørne (formet som en pil). 
4. Overfør filer ved enten at trykke i midten på Vælg filer, der skal uploades eller træk din fil 

over direkte fra din computer.  
5. Imens videoen overføres anføres barnets navn under Titel og detaljer om optagelsen eller 

barnet under Beskrivelse.  
6. Vælg at videoen skal være Skjult.  
7. Upload video når videoen og detaljerne er klar.  
8. Send det unikke link til info@mitbarnssprog.dk, hvor det kun er mig og din egen konto som 

kan se videoen.  
 
 
Hvad skal vi optage på videoen? 
 
   For at give det bedste materiale at arbejde med for mig, er det vigtigt at videoen indeholder en 
bred repræsentation af barnets sprog. Det bedste resultat fås ofte ved en samtale mellem barnet 
og en voksen ud fra en bog med mange billeder eller noget legetøj. Barnet skal snakke så meget 
som muligt og, hvis det kan lade sig gøre, i hele sætninger. 
 
   Pas gerne på med at bruge for mange ja-og-nej-spørgsmål, og brug også gerne spørgsmål som du 
ikke nødvendigvis har stillet barnet før, så det er så spontant som muligt. Det er dog oftest 
nemmest for barnet at snakke om noget som er foran dem, og det kan derfor være svært at 
snakke om dagen der er gået uden billeder eller andre elementer til at hjælpe dem med at huske.  
 
    


