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Li, Dan danlis-4@student.ltu.se
Kommunikation med nyanläända 
familjer uíen nystart på förskolan Åsa Bjuhr Niclas Ekberg niclas.ekberg@ltu.se

Palo, Desirée
Wallstål, Melinda

despal-6@student.ltu.se
melwal-6@student.ltu.se

”Man lägger ihop en massa bitar 
också kanske kommer det ett 
blåmärke”. En kvalitativ studie om 
pedagogers arbete med barn i 
omsorgssvikt. Ulla-Britt Bergdahl Greta Lindberg greta.lindberg@ltu.se

Sandström,Anja
Kristiansen. Emma

anjeri-5@student.ltu.se
emmkri-6@student.ltu.se Blyga barn i förskolans sociala kontext Åsa Gardelli Greta Lindberg greta.lindberg@ltu.se

Skott, Emma emasok-6@student.ltu.se

Matematisk undervisning i 
utomhusmiljönFörskollärares 
erfarenheter om utomhusmiljöns 
betydelse för matematikundervisning Maria Johansson Anna Vikström anna.m.vikstrom@ltu.se

Friberg, Liv livfri-6@student.ltu.se Resandebarns rätt till sitt modersmål Åsa Bjuhr Sara Cervantes sara.cervantes@ltu.se

Karin Råberg karrbe-5@student.ltu.se
Hållbar utveckling inom förskola - 
maten och måltiden Gunnar Jonsson Anna Vikström Anna.M.Vikstrom@ltu.se

Carl, Jennie ejiaca-3@student.ltu.se
Estetiska lärprocesser och 
naturvetenskap i förskolan Gunnar Jonsson Anna Vikström Anna.M.Vikstrom@ltu.se

Håkansson, Joy joyhka-2@student.ltu.se

Jag lär mig genom musik och rörelse - 
Språk och kommunikation med musik 
och rörelse genom estetiska Märtha Andersson Maria Johansson maria.I.johansson@ltu.se

Mäki, Emma
Söderstöm, Lisa

emmmki-6@student.ltu.se
lissed-5@student.ltu.se

"Barnen behöver få bli sedd, sätta 
spår och göra skillnad" - En kvalitativ 
studie om förskollärares beskrivningar Anna Öqvist Sara Cervantes sara.cervantes@ltu.se

Maria Danell
amiade-3@student.ltu.se; 
miadanell@hotmail.com

Barns perspektiv på delaktighet i 
förskolan Anna Vikström och Kerstin Löf Anna Öqvist anna.oqvist@ltu.se
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Kokkinen, Heli helkok-6@student.ltu.se

    
kvalitativ studie om hur 
regnbågsfamiljer konstrueras i 
förskolan Anna Öqvist Sara Cervantes sara.cervantes@ltu.se

Holmqvist, Ida idahol-5@student.ltu.se

Med dans som uttrycksform - Hur 
barn genom dans gestaltar och 
kommunicerar sina upplevelser av Anna Vikström och Kerstin Löf Åsa Bjuhr asa.bjuhr@ltu.se

Jonsson Mähler Hanna
Mähler Regina

hanmhl-6@student.ltu.se
regmhl-6@student.ltu.se

Barns rätt till återhämtning i förskolan 
- ur förskollärares perspektiv Sara Cervantes Anna Öqvist anna.oqvist@ltu.se

Taavo Sidér Nora
Olofsson Anna

norsid-5@student.ltu.se
nanlof-6@student.ltu.se

Förskollärares konstruktioner av 
undervisning. En kvalitativ studie om 
förskollärares konstruktioner av 
undervisning utomhus och inomhus Sara Cervantes Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Svanström, Carolin carsva-6@student.ltu.se

Vad skulle digital kompetens kunna 
bli i en förskola, för barnen och för 
personalen? : En kritisk granskning av 
hur digital kompetens och barns 
digitala kompetensbehov konstrueras 
i förskolan Niclas Ekberg Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se
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