Exempel på frågeställningar som man kan arbeta vidare med efter
Susannas föreläsning – under samma himmel

Hur ser det ut på min/vår förskola med utgångspunkt i ovanstående bild?
-

-

På vilket sätt välkomnar vi ALLA barn till förskolan?
Är flerspråkigheten en tillgång? Vad krävs av oss för att olikheten ska bli en tillgång? Är
olikheten bara en tillgång eller kan det också vara ett hinder? Hur för vi då i så fall?
Förskolan- en demokratisk mötesplats, vad innebär det? Hur syns Hur ska vi organisera för
det?
Kring vilket material möts barnen på förskolan idag? Vad är barnen upptagna av att
undersöka? Vilket material erbjuder vi barnen? Får barnen möjlighet att möta alla ”de
hundra språken” på förskolan? Var då? Får de vara i fördjupningar kring material?
Vilka normer bär jag/vi på? Vad är vi överens om? Om vi inte är överens måste vi komma
överens om vad vi inte är överens om?
Vad händer när olika normer möts?
Vilka normer vill jag ge barnen i vårt möte?

Hur ser det ut på min/vår förskola?
Hur arbetar jag som förskollärare
med utgångspunkt i bilden? Hur vet
jag att jag gör så?
Hur arbetar vi i arbetslaget med
utgångspunkt i bilden? Hur vet vi att
vi gör så?
Hur arbetar jag/vi så att olikheten
ska bli en tillgång?
Är det något vi behöver förändra?
Hur arbetar vi med språklig och
kulturell mångfald?
På vilket sätt syns det att förskolan
är mångkulturell? Material?
Hur tar vi tillvara erfarenheter och
berättelser från olika världar på
förskolan?
Hur kan vi utveckla vår förmåga att
bygga broar mellan olika kulturer på
vår förskola?
Vad vet vi om våra barns olika
kulturer? Vad behöver vi veta mer?

Är det något vi behöver fördjupa oss i?
Lära oss mer kring?
Finns böcker och sagor på olika språk?
Sång och musik från olika kulturer?
Hur kan vi använda oss av IKT?
Hur vet vi att det arbete som vi ansvarar
för på förskolan gynnar barnets språk
och kunskapsutveckling? Har vi
dokumentation som hjälper oss att
synliggöra detta?

