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Förslag till studentuppsats 

 

Grundläggande information om verksamheten 

 

Namn/benämning 

Lovisa Taavo, Verksamhetsutvecklare förskola 

Utbildningsförvaltningen 

 

Ort 

Kalix kommun 

 

Vår verksamhet 

Kalix kommun består av 12 kommunala förskolor varav 3 övningsförskolor. 

Förskolor är fördelade på tre förskolechefer. Ute i verksamheterna arbetar 

förskollärare och barnskötare. Vi har även ett nära samarbete verksamhetsutvecklare 

och specialpedagog som stöd för pedagogernas arbete.  

 

 

Information om verksamhetens intresseområde 

Det pågår just nu arbete med pedagogernas kompetensutveckling på samtliga 

kommunala förskolor i Kalix kommun där vi utgår från tre rapporter från 

Skolinspektionen. Utifrån dessa tre rapporter ska samtliga som arbetar på förskolan 

ta del av rapporterna + webbinarier och delta i pedagogiska möten där vi tillsammans 

diskuterar och reflekterar utifrån rapporten vår verksamhet och vårt förhållningssätt. 

Anledning till att vi arbetar med just dessa tre är då det framkommit i 

Skolinspektionens rapporter att det finns brister kring dessa områden i förskolan. 

Förskolans pedagogiska uppdrag är den övergripande rapporten och har störst fokus 

i vårt utvecklingsarbete. De två resterande är Förskolans arbete med jämställdhet 

och Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Utifrån vårt utvecklingsområde är vi intresserade av ett samarbete med studenter från 

LTU som utifrån dessa rapporter och våra verksamheter vill skriva sin 

studentuppsats. Resultatet som framkommer i rapporterna är något som inte bara är 

aktuellt för just Kalix kommun utan är någon som är generellt för hela landet. Vi är 
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intresserade av att veta och synliggöra hur det ser ut hos oss i vår verksamhet.  

 

Vi är intresserade av att synliggöra vår verksamhet utifrån vårt pedagogiska uppdrag 

och pedagogernas förhållningssätt utifrån deras kompetensutveckling. Exempel på 

frågor utifrån utvecklingsarbetet; Hur sker undervisning? Vilken slags undervisning 

bedrivs i förskolorna? Hur använder man språklig och kommunikativ interaktion i sin 

undervisning? Utgår pedagogerna ifrån läroplanen strävansmål i avseende för 

utveckling och lärande så att barnen stimuleras och utmanas i sin utveckling och i sitt 

lärande? Hur arbetar pedagogerna med flerspråkiga barns språkutveckling? Hur 

arbetar pedagogerna kring jämställdhet ute i verksamheten? Hur har detta 

kompetensarbetet påverkat verksamheten och pedagogernas förhållningssätt?  

 

Utifrån resultatet av studentens forskning får vi möjlighet att granska vår egen 

verksamhet med stöd utifrån forskning. Detta skulle bidra till vårt kvalitetsarbete, hur 

blev det? var är vi? vart ska vi? hur ska vi arbeta vidare? Ytterligare en möjlighet att 

synliggöra vilka styrkor och behov som finns ute i vår verksamhet och hos 

pedagogerna i vårt fortsatta arbete med kompetensutveckling.  

 

 

Kontaktinformation 

 

Kontaktperson i verksamheten 

Lovisa Taavo Verksamhetsutvecklare Förskola 

Lovisa.taavo@kalix.se  

Telefonnr: 

0703423986 

 

 

Vid generella frågor kring Studentuppsats i samverkan kontakta: 

Per Högström, lektor vid Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, 

Luleå Tekniska Universitet, per.hogstrom@ltu.se  telefon: 0920491756 

 

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande, FoUI Norrbottens 

Kommuner, catarina.lundqvist@kfbd.se tel 070693543 
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