
Filmtitel: 

Dit navn:

1. Var der noget i filmen, som særligt fangede din opmærksomhed, undrede eller 
greb dig eller på anden måde gjorde et særligt indtryk? 
Det kan fx være noget, en person sagde eller gjorde, noget det skete, eller en 
scene som står særligt frem for dig?

2. Er det, du hæftede dig ved, noget du kan genkende i dit eget arbejdsliv, eller på 
anden måde noget, der vækker genklang?
- fx oplevelser, episoder, historier? 
Kan du komme med konkrete eksempler? 
Hvorfor tror du, at du særligt blev grebet af eller hæftede dig ved dette? 

3. Hvor bringer det dig hen i dit eget arbejdsliv? 
- Er der noget du få lyst til at gøre, tænke videre over, handle på, sige til nogen, 
gøre mere af, gøre anderledes, udvikle praksis eller…?...gerne noget helt konkret 
i dit arbejdsliv…?

    Individuel refleksion 
Lærere, pædagoger og 

andre fagfolk
(Printes til deltagerne)

1/2 spørgsmål og 
eftertanker



Filmtitel: 

Jeres navne:

1. Var der noget i filmen, som særligt fangede din/jeres opmærksomhed, undrede eller 
greb dig/jer eller på anden måde gjorde et særligt indtryk? 
Det kan fx være noget, en person sagde eller gjorde, noget det skete, eller en scene som 
står særligt frem for dig?

2. På hvilken måde kan du/I relatere dette til dit/jeres arbejdsliv eller andre oplevelser 
eller erfaringer indenfor området? Hvilke erfaringer har du/I med dette? - Uddyb 
gerne..

    2&2 refleksion 
Lærere, pædagoger og 

andre fagfolk
(Printes til alle)

2/2 spørgsmål 
og eftertanker



3. Hvilke barrierer, problemer eller udfordringer oplever du/I, der kan være ift dette 
tema?
fx:

• fagpersonligt / professionelt

• kollegialt

• ledelsesmæssigt

• tværfagligt/tværsektorielt (uddybes med hvilke fagligheder, sektorer, 
myndigheder)

• andet…

4. Hvad mener du/I, der skal til for at løse op for disse barrierer?
fx:

• fagpersonligt / professionelt

• kollegialt

• ledelsesmæssigt

• tværfagligt/tværsektorielt (uddybes med hvilke fagligheder, sektorer, 
myndigheder)

• andet…

5. Er der nogle ting du/I får lyst til at gøre, fx tage skridt mod nye tiltag, eller noget helt 
andet, måske allerede i dag eller i morgen? Hvad kunne det fx være?


