
 
Videre arbeid etter film for barnehageansatte i Haugesund kommune 
 
Her kommer to forslag til etterarbeid etter film 3 om voksenrollen. Velg minst ett av 
forslagene og jobb sammen med kolleger med dette.  
 

Forslag 1 - om spørsmålsstilling 
1) Individuelt arbeid.  

a. Bruk en dag og legg merke til hvilke spørsmål du stiller barna i barnehagen. 
Skriv gjerne gjerne ned spørsmålene underveis.  

b. Reflekter deretter over hvilken hensikt eller funksjon disse spørsmålene har 
og i hvilke situasjoner du stiller de ulike typene.  

2) Samarbeid 1 (med en eller flere kolleger). 
a. Del refleksjonene med hverandre. 
b. Bestem dere for noen spørsmål som dere vil stille mer. Skriv disse på en 

huskelapp og ha den i lomma eller heng den på et synlig sted.  
c. Bli enig om å observere hverandre bruke disse spørsmålene og legg merke til 

hva det gjør med barna. Observatøren bør notere ned konkrete eksempler.  
3) Samarbeid 2 (med en eller flere kolleger).  

a. Del refleksjoner og observasjoner med hverandre.  
 

Forslag 2 - om tenketid 
1) Individuelt arbeid.  

a. Hvor lang tid tror du at du lar det gå fra du stiller barna et spørsmål til du lar 
noen svare.  

b. Bruk en dag og legg merke til hvor lang tid det faktisk går fra du stiller barna 
et spørsmål til noen får svare.  
Ta gjerne tiden. Noen synes det er nyttig å filme seg i en typisk 
samtalesituasjon.  

c. Reflekter deretter om hvordan du kan gjøre tenketiden lengre slik at flere 
barn kan delta i samtalen.  

2) Samarbeid 1 (med en eller flere kolleger). 
a. Del refleksjonene med hverandre.  
b. Bli enige om noe dere vil prøve ut for å gjøre tenketiden lengre slik at flere 

barn kan delta i samtalen.  
c. Bli enige om å observere hverandre og legg merke til hva det gjør med barna. 

Observatøren bør notere ned konkrete eksempler.  
3) Samarbeid 2 (med en eller flere kolleger) 

a. Del refleksjoner og observasjoner med hverandre  
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