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Läs i webbläsare

Ny utbildning till lärare i kulturskolan
Fokus på forskning och verksamhetsutveckling ska
göra den nya utbildningen till kulturskolepedagog
attraktiv för både arbetsgivare och kulturskolans
lärare.
Läs mer»

Hallå där Nihad Bunar!
... forskaren som fått uppdrag av regeringen att
utreda undervisningen i modersmål.
Läs mer»

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Varför ställer universitetet in
lärarutbildningar?
"Universitetet hade ambitionen att erbjuda en ny kortare
ämneslärarutbildning, mot bakgrund av att vi har landets
största lärarutbildning och borde ha förutsättningar för
att kunna ge utbildningen. Men söktrycket räckte alltså
inte till för många av ämnena."
Läs mer»

FORSKNING

Nyckeln till rättvisa betyg i skrivning
Lärare måste få möjlighet att kontinuerligt
utvärdera elevers skrivande i relation till den
undervisning som ges. Det hävdar Per Blomqvist
som disputerat i språkdidaktik.
Läs mer»

Friskolor sätter högre betyg än kommunala
Alla friskolegrupper sätter genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn
tagits till resultaten på de nationella proven, visar en ny rapport. Läs mer»

Hon forskar för unga funktionsnedsattas
inflytande
Jenny Rosendahl forskar i specialpedagogik om så
kallade inflytandecaféer. Är det forum som kan öka
inflytande och delaktighet för unga med
funktionsnedsättning?
Läs mer»

Att undervisa utanför skolan

Hur kan modeller och begrepp användas för att
beskriva och förstå världen utanför klassrummet?
Det är temat i senaste numret av tidskriften SO
didaktik, som förenar lärares erfarenheter med
forskning. Läs mer»

UTBILDNING
Kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare
Ansök nu till höstens kurser för att stärka din förmåga att ge modersmålsundervisning av hög
och likvärdig kvalitet, eller för att uveckla din undervisning i förskoleklassen.
Undervisa i modersmål 7,5 hp»
Språkutveckling i förskoleklasssen 15 hp»

Examen för utländska lärare
Ett hundratal studenter med utländsk
lärarexamen har i vår blivit behöriga för
undervisning i svensk skola.
Läs mer»

PÅ GÅNG
13 juni
Universitetet deltar i Järvaveckan»
Välkommen till ett panelsamtal om hur
svenska skolan bäst tar tillvara utländska
lärares kompetens. Högskoleminister Helene
Hellmark Knutsson deltar.

31 augusti
Disputation i specialpedagogik»
Kim de Verdier disputerar med avhandlingen
"Children with blindness: Developmental
aspects, comorbidity and implications for
education and support".

1 oktober
Mötesplats barnkultur om
datorspelande»
Välkommen till en föreläsning om
datorspelande som barnkultur med
forskaren Björn Sjöblom.

23 oktober
Forskardagarna 2018»
Forskardagarna fyller 20 år och bjuder på ett
delvis nytt format. Gymnasieklasser bjuds in
att besöka institutioner och centra!

19 oktober
Förskoleakademien 2018»
Välkommen till en jubileumsfirande förskoleakademi
med föreläsningar och samtal kring forskning och
utbildning inom förskola.

NAMN & NYTT

Från alkohol i rocktexter till
barnkulturforskning
Som ny föreståndare för Centrum för
barnkulturforskning satsar Magnus Öhrn på att få in
mer barnkultur i utbildningarna till förskollärare och
grundskollärare. Läs mer»

Ny bok om bedömning av elevers kunskaper
Arbetet med att bedöma elevers kunskaper påverkas av
faktorer som ligger utanför lärarens inflytande och ansvar. En
ny bok med bidrag från flera av universitetets forskare vill öka
förståelsen för lärares bedömningsarbete. Läs mer»

Om nyhetsbrevet
Lärarutbildningens externa nyhetsbrev ges ut sex
gånger per år. Ansvarig utgivare är
Områdeskansliet för humanvetenskap vid
Stockholms universitet.
Redaktör: Gunilla Nordin.
Kontakt: lararutbildningsnyheter@su.se
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För att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e
post till: lararutbildningsnyheter@su.se. Du kan
också prenumerera på Stockholms
universitets nyhetsbrev.
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