
Lunch 12–13:30, program 12:15–13

LÄRARRUMMET I GULA VILLAN
 GRATIS LUNCH OCH SEMINARIER FÖR 

LÄRARSTUDENTER VARJE TISDAG

9 februari
NORMKRITISK SEXUAL-
UNDERVISNING
Alldeles för många tycker det är pinsamt 
och jobbigt att prata om några av våra mest 
grundläggande behov. Hur kan vi prata om 
sex, kärlek och relationer på ett inkluderande 
sätt och utan att vara dömande? 
   Filip Garcia är sexualupplysare på RFSL.

16 februari
KÄLLA: WIKIPEDIA – DELAKTIGHET 
OCH KÄLLKRITIK PÅ NÄTET
Hur kan vi använda Wikipedia för att träna 
kritiskt tänkande och göra våra elever till 
aktiva och medvetna digitala skribenter?
   Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på 
Wikimedia Sverige och håller i en workshop 
med praktiska övningar för alla ämnen.

23 februari
SÅ BLIR DU EN KINESISK LÄRARE
Effektivitet, hårt arbete och positiv konkur-
rens är kinesiska utbildningsideal som skiljer 
sig något från den svenska skolan.
   Gao Jianbiao har undervisat i både Kina och 
Sverige och föreläser om vad han tycker fung-
erar bäst i den kinesiska pedagogiken.

1 mars
PISA PANIC! 
Är den svenska skolan i kris? Varje ny PISA- 
rapport skapar oro i skoldebatten, men hur 
kan vi förstå mätningarna och de dåliga resul-
taten? Och vad kan vi lära från Finland?
   Paul Andrews är professor på MND och fors-
kar om PISA. Föreläsning på engelska.

8 mars
VÄRST I KLASSEN – BERÄTTELSER 
OM STÖKIGA POJKAR
Pratet om stökiga elevtyper finns på ledar-
sidorna och i lärarrummen, men vad gör det 
med eleverna? Blir den som sköter sig mer 
svensk? När passar det att va ”förortskillen”? 
   Rickard Jonsson är docent på BUV och har 
följt ungdomar på två gymnasieskolor.

15 mars
DÄRFÖR LYCKAS UTOM-
EUROPEISKA ELEVER I SKOLAN
Vilka hinder och vilka möjligheter har elever 
som kommer till Sverige under skoltiden att 
lyckas med studierna? Vilka avgörande skill-
nader kan vi lärare göra?
   Suheer Sherif är förskolelärare och föreläser 
om sin D-uppsats i interkulturell pedagogik.

22 mars
VÄRLDENS STRESSIGASTE YRKE?
Många av oss brinner för vårt yrke, men hur 
gör vi för att inte bränna ut oss? Hur skapar 
vi en hållbar arbetsmiljö under en splittrad 
pluggtid och i en hektisk skola?
   Eliza Cedervall från studenthälsan ger oss 
metoder och strategier för att handskas med 
stress under studier och i framtida lärarliv.

29 mars
SKOGSPEDAGOGIK
Hur skapar vi ett klassrum utomhus? Hur kan 
naturen användas i alla skolämnen?
   Frida Pihl är skogskonsulent för Skogen i 
skolan, ett projekt som ger dig konkreta 
övningar för utomhusbaserat lärande.

Kom i tid! Ekologisk och vegetarisk lunch serveras så länge det räcker.
Mer info: sus.su.se/aktiviteter. Frågor? Kontakta marten.michanek@sus.su.se

Gula Villan ligger på en kulle bakom Frescatibiblioteket och Södra F-huset.

Humanistiska
föreningen


