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Berggren Alicia
Halbakken Emma

aliber-5@student.ltu.se;
emmhal-5@student.ltu.se

"Alltså det beror ju på hur mycket vi som vuxna 
jobbar, det beror på hur inkluderande vi är" Åsa Gardelli asa.gardelli@ltu.se

Berglund, Cecilia bercec-5@student.ltu.se;
Högläsning “som metod för att stimulera språk 
och kommunikation Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Blind Stina stibli-5@student.ltu.se;

Förskollärares beskrivningar av hur de 
konstruerar undervisning uifrån ett samiskt 
perspekiv Anna Öqvist anna.oqvist@ltu.se

Brandebo, Jessica
Karlsson, Tilda

jesbar-5@student.ltu.se;
tilkar-5@student.ltu.se;

Jämställdhet i förskolan: En studie om 
förskollärares beskrivningar av uppdraget att 
motverka traditionella könsmönster och 
könsroller Sara Cervantes sara.cervantes@ltu.se

Caraghiaur Garrido, Diana diacar-7@student.ltu.se;
Återberättande och dialog som metod för att 
öka inlärningen i teknik och fysik Lisbeth Lindström Erica Hagström erica.hagstrom@ltu.se

Danielsson, Eva
Sundqvist, Lina

evadan-5@student.ltu.se;
linsun-4@student.ltu.se;

Titta här fröken! En studie av spontant 
naturvetenskaligt lärande vid utevistelse i 
förskolan Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se

Drugge Westerberg Tea tea_dw@hotmail.com;
Kompetensutvecklingens betydelse för 
förskollärarens vidgade syn på undervisning Anna Öqvist anna.oqvist@ltu.se

Henriksson, Lovisa
Lindberg, Ida-Marie

lovhen-5@student.ltu.se;
idmlin-5@student.ltu.se;

“Mathematics is everywhere, and you can do so 
much with it!” Förskollärares perspektiv på 
matematik i förskolan, en jämförande studie i 
Sverige och Spanien Märtha Andersson martha.andersson@ltu.se

Holmström Camilla holcam-2@student.ltu.se;

”Vi kan säga att vi inte bara leker och det höjer 
våran status i och med att det här har 
förändrats”. - En fenomenografisk studie om 
förskollärares uppfattningar av undervisning i 
förskolan. Märtha Andersson martha.andersson@ltu.se

Idsalem Azatam Fatima fataza-6@student.ltu.se;
Undervisning och barns delaktighet och 
inflytande Anna Öqvist anna.oqvist@ltu.se

Jensen, Linda-Maria
Jansson Bergwall, Greta

ilieje-7@student.ltu.se;
grejan-5@student.ltu.se;

Det digitala litteraturläsandet En kvalitativ 
studie av digital litteratur som ett verktyg i 
förskolans verksamhet Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Johansson Jessika
Berg Johanna

wesjes-8@student.ltu.se;
johnis-5@student.ltu.se;

“Det är inte barnet det är fel på utan det är 
våra förväntningar som är fel” Åsa Gardelli asa.gardelli@ltu.se

Johansson, Emma
Nietsche, Clara

emaber-4@student.ltu.se;
clanor-7@student.ltu.se;

De yngsta barnens naturvetenskapliga 
utforskande i förskolans utomhusmiljö Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se

Jonsson Jennie jonjen-0@student.ltu.se; ”För att finnas nära barnen, ständigt” Åsa Gardelli asa.gardelli@ltu.se
Klahr, Martin amiakm-0@student.ltu.se; Återkoppling i lärlogg - Vad tycker eleverna? Hanna Viitala hanna.viitala@gmail.com

Kohkoinen Sandra
Rensfeldt Ingela

sankoh-0@student.ltu.se;
ingren-6@student.ltu.se;

”Då blir det ju andra barn och deras behov som 
kommer i kläm och alla barns behov är ju lika 
viktiga” Viktor Gardelli viktor.gardelli@ltu.se

Lundgren, Joachim joclun-7@student.ltu.se;
Kunskapens pall - En studie om 
högstadiepojkars upplevelse av ämnet historia Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Nilsson, Alice alinil-5@student.ltu.se

1. ”Att så ett frö” De digitala verktygens 
betydelse i förskolan - En studie om pedagogers 
förhållande till digitaliseringen Märtha Andersson martha.andersson@ltu.se

Nilsson, Jimmie niljim-4@student.ltu.se;

Improvisation i gitarrundervisning - Kan 
improvisation användas som pedagogisk metod 
för att utveckla personligt uttryck? Hanna Viitala hanna.viitala@gmail.com

Ronda, Mohamed Souheil mohron-6@student.ltu.se;
Att dra nytta av grupparbete genom samspel 
och samarbete i klassrummet Hanna Viitala hanna.viitala@gmail.com

Stattin Sofie
Wallin Terese

soproi-1@student.ltu.se;
terlar-6@student.ltu.se; TAKK - ett stöd för alla? Åsa Gardelli asa.gardelli@ltu.se

Strandgren, Martin martin.strandgren@gmail.com;
Utvärdering av direct instruction för matematik 
inom ramen för svensk grundskola Lisbeth Lindström Eria Hagström erica.hagstrom@ltu.se

Sundqvist Pontus
Lavander Frida

ponsun-5@student.ltu.se;
frilav-5@student.ltu.se;

“Då spelar det ingen roll om det är barn med 
diagnos eller inte utan det handlar om att hitta 
den specifika nischen för att veta hur barnen lär 
sig på bästa sätt” Viktor Gardelli viktor.gardelli@ltu.se

Tomas Forsblom tomasf@hotmail.com;
Bedömning av grupparbeten genom 
individuella reflektioner Monica Nordström Monica.Nordstrom@ltu.se

Västerö, Anna
Aho, Ann-Sofie

annvst-5@student.ltu.se;
annaho-5@student.ltu.se;

ESTETISKA LÄRPROCESSER I FÖRSKOLANS 
KONTEXT - EN FÖRÄNDRING MED TIDEN Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Zayer, Assal asszay-5@student.ltu.se;

”Den måste vara cool annars blir den tjejig” – 
en studie om hur förskolebarn konstruerar 
maskulinitet och femininitet i den fa leken. Sara Cervantes sara.cervantes@ltu.se
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