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Förslag på studentuppsats 

 

 

Grundläggande information om verksamheten 

 

Namn/benämning 

Spira förskola, Luleå kommun 

 

Ort 

Luleå 

 

 

Vår verksamhet 

 

Spira förskola är belägen på bostadsområdet Kronan och är en miljöcertifierad 

byggnad. Spira förskola består av sex stycken mötesplatser. Mötesplatserna 

heter: Nyfikenheten, Upptäckten, Glädjen, Fantasin, Äventyret och 

Inspirationen. 

 

Spira förskola eftersträvar att skapa sammanhang för lustfyllt utforskande i kreativa 

och inspirerande miljöer. Vi vill erbjuda barnen många olika uttrycksmöjligheter för 

lärande och samspel. Detta anser vi vara en demokratisk rättighet som utgör grunden 

för lärandet. På Spira förskola finns därför flera specialinriktade verksamhetsrum, 

dessa belägna i anslutning till vårt Torg - en plats för möten och estetiska 

uttryckssätt. 

 

 

Spira förskolas verksamhetsidé 

Spira förskola är en demokratisk mötesplats för barn och familjer, där vi utforskar 

världen genom naturvetenskap, konst och vad hållbar utveckling kan vara. 
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Information om verksamhetens intresseområde 

Vi har använt oss av tidigare examensarbeten och kvalitétsrapporter för att få fatt i 

utvecklingsområden som vi önskar undersöka. Kopplat till vår verksamhetsidé där vi 

beskriver Spira förskola som demokratisk mötesplats för barn och familjer, och ett 

utforskande av världen genom naturvetenskap, konst och vad hållbar utveckling kan 

vara, har vi som övergripande projekt för hela förskolan Hållbar framtid. 

Spira förskola har tre förslag på studentuppsats, varav ett beskrivs nedan. De övriga 

två som separata förslag. 

 

 

Förslag på examensarbeten: 

 

 

Examensarbete – Normkreativitet - jämställdhetsperspektiv: 

Vi vill få fatt i hur vi kan arbeta med pedagogers förhållningssätt till 

olikheter/likheter sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Utifrån våra funderingar önskar vi en kartläggning av vår fysiska miljö, utom- och 

inomhus. Detta för att undersöka vilket material och vilka miljöer som barnen väljer 

att använda och vistas i.  

 

Kontaktinformation 

 

Kontaktperson i verksamheten 

Kristin Forshäger, förskollärare 

kristin.forshager@skol.lulea.se 

tel: 070-35 96 874 

 

 

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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