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Rektorsstöd och samarbete ska
öka elevernas resultat
Riktade insatser och stöd på rätt nivå är
några förutsättningar i universitetets arbete
för att stödja skolor som har låga resultat.
Läs mer»

Färre söker men fortsatt konkurrens att läsa till lärare
Trenden med färre sökande till högskolan gäller även för universitetets lärarutbildningar.
Men det är fortsatt stor konkurrens om platserna till utbildningarna mot förskolan och
grundskolan. Läs mer»

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Reformera för ökad kvalitet!
"De senaste årens kraftiga utbyggnad av
lärarutbildningen må ha varit nödvändig för att möta
lärarbristen, men den har också medfört en hel del
utmaningar. En av de största är avsaknaden av
motsvarande resurser för utbildningsvetenskaplig
forskning".
Läs mer»

FORSKNING
Hjälp våra forskare!
Forskare i pedagogik söker kontakt med lärare och föräldrar. Gör en insats för forskningen
genom att anmäla dig till projekt om föräldrasamverkan, programmering, eller för att bistå
med elevkontakter på yrkesprogram.
Lärare årskurs 16 och föräldrar»
Lärare årskurs 16 om programmering»
Lärare på yrkesprogram»

Så formas barn och personal på
fritids
Både barn och personal på fritidshem styrs
till att bli medborgare med vissa önskvärda
egenskaper, visar Linnéa Holmbergs
forskning. Läs mer»

Elever tar på sig skulden för
svårigheter i matematik
Utanförskap och föräldrar som inte kan
hjälpa med läxorna hämmar elever med
utländsk bakgrund att lära sig matematik.
Det visar Petra Källberg Svenssons
avhandling. Läs mer»

Att undervisa begriplig
svenska
Möt Elisabeth Zetterholm som forskar

och undervisar i svenska som
andraspråk.
Se filmen»

UTBILDNING

Lyckad kurs i VFUhandledning
Flera deltagare har utvecklat sin
undervisning till följd av den nya kursen för
lärare som handleder lärarstudenter.
Läs mer»

Ta Språksprånget!
Stockholms universitet utbildar handledare i den nya
nationella satsningen på kompetensutveckling för
språklärare. Sök senast 25 maj. Läs mer»

PÅ GÅNG

2427 april
Fyra dagar med konstfilm på
universitetet»
"Att bli till" är det övergripande temat på
filmerna som visas i Södra huset. Ett
arrangemang av Accelerator, universitetets
nya mötesplats för konst och vetenskap.

7 maj
Rektorsprogrammets
forskningskonferens 2018»
Huvudmän och skolledare välkomnas till
årets forskningskonferens  med tema
elevhälsa.

8 maj
Demokrati, gräsrotsrörelser och
makt»
Vad betyder gräsrotsrörelser som #metoo
inför valet? En barn och ungdomsvetare, en
statsvetare och en sociolog medverkar.

1112 okt
Konferens om flerspråkighet»
Anmälan är nu öppen till Nationellt centrum
för svenska som andraspråks symposium på
tema litteraciteter och flerspråkighet.

NAMN & NYTT
Nya professorer inom lärarutbildningarna
Jenny Berglund har anställts som professor i religionsdidaktik. Lucas Gottzén har
befordrats till professor i barn och ungdomsvetenskap. Arniika Kuusisto har anställts
som professor i förskoledidaktik. Joakim Landahl har befordrats till professor i pedagogik
med inriktning mot utbildningshistoria, och Helen Nicholson har anställts som
gästprofessor i drama.

Ny bok om barn och unga
I antologin "Barn och ungdomsvetenskap" ger flera av
universitetets forskare en samtidsbeskrivning av barns och
ungas liv i det moderna samhället. Läs mer»

Om nyhetsbrevet
Lärarutbildningens externa nyhetsbrev ges
ut sex gånger per år. Ansvarig utgivare är
Områdeskansliet för humanvetenskap vid
Stockholms universitet.
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