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Svårt behålla lärarutbildare som väljer
skolan
Ökade anslag krävs till de institutioner som utbildar
lärare annars riskerar skolans lärarbrist att bli
högskolans lärarbrist. Det hävdar prefekten BO
Molander som den senaste veckan belyst baksidan
med höjda lärarlöner i skolan.
Läs mer»

Genusflum i förskolan?
Hur ska förskolan egentligen arbeta med jämställdhet?
Forskaren Christian Eidevald reder ut begreppen.
Läs mer»

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Fler behöriga lärare kräver ökade resurser
"Uppdraget kommer att ställa stora krav på lärosätena,
som kommer att behöva sprida sitt arbete på ännu fler
uppdrag, utbildningar och insatser, med bara begränsade
nya resurser. Det innebär i sin tur en utmaning att behålla
kvaliteten i de ordinarie lärarutbildningarna."
Läs mer»

FORSKNING

Frö till ny forskning om ungas politiska
engagemang
Över 300 gymnasieelever från tio skolor bjöds in till
universitetet för att delta i paneldiskussioner och
workshoppar om politik och demokrati. Läs mer»

Barn med blindhet en eftersatt grupp
Stöd till barn med blindhet är ofta fragmenterat och kortsiktigt. Det saknas kunskap i
kommuner och landsting om barn med blindhet, visar en ny avhandling i specialpedagogik.
Läs mer»

De forskar om ungas livschanser
i utsatta områden
Ett nytt forskningsprojekt ska främja
utbildnings och livskarriärer för unga
vuxna i förort och glesbygd. Läs mer»

Hög kvalitet för forskarutbildningar
Dynamiska forskningsmiljöer ligger bakom den höga kvaliteten för forskarutbildningarna i
barn och ungdomsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik. Läs mer»

UTBILDNING
Vidareutbilda dig du också!
Vid Stockholms universitet finns stora möjligheter för dig som är yrkesverksam lärare att
hitta kurser som utvecklar din kompetens. Sök senast 15 oktober. Läs mer»

Nervositet och wowkänsla första
dagen som lärarstudent
Närmare 800 nya lärarstudenter har
antagits till de olika lärarprogram som
startar i höst.
Läs mer»

Redo att läsa till
teckenspråkiga grundlärare
Den unika utbildningen för
teckenspråkiga lärare i årskurs 46 är
igång.
Läs mer»

PÅ GÅNG
28 september
Forskarfredag»
Vetenskapsfestivalen Forskarfredag är som
vanligt fylld av forskarpresentationer,
shower, dialoger och många provapå
experiment.

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

1 oktober
Susan Sandall ny hedersdoktor i specialpedagogik »
Susan Sandall är professor vid University of Washington och ny
hedersdoktor vid Stockholms universitet. I en öppen föreläsning
talar hon på temat effektiva interventioner för barn med
funktionsnedsättning.

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

11 oktober
Världsmästaren om rasism i
klassrummet»
Före detta fotbollsspelaren och numera
universitetets hederdoktor, Lilian Thuram
gästar universitetet. Denna gång för att
samtala med lärarstudenter om demokrati
och tolerans.

29 oktober
Periodiska systemet 150 år»
NO och kemilärare välkomnas till en
fortbildningskurs om grundämnen och
laborationer. Anmäl dig senast 15 okt.

30 oktober
Lärarnas forskningskonferens»
Sjunde gången gillt för LFK, konferensen om
undervisningsutvecklande och lärardriven
forskning. Anmäl dig senast 10 oktober.

NAMN & NYTT
Årets lärare prisas för lyhördhet, lust och pedagogisk variation
Nils Larsson vid Institutionen för språkdidaktik är en av fyra lärare vid universitetet som fått
utmärkelsen Årets lärare 2018.
Läs mer»

Att kommunicera estetiskt
I en ny antologi presenterar universitetets forskare
granskande perspektiv på estetiska och konstnärliga
lärprocesser genom texter om barn, elever, lärare och
studenter. Ladda ner boken gratis. Läs mer»

studenter. Ladda ner boken gratis. Läs mer»

Pisa under femton år

Så bör skolan ledas

I en ny bok diskuterar universitetets
forskare likvärdighet och genus i relation till
Pisaresultaten. Vad kan vi lära?
Läs mer»

En ny bok av forskare inom
rektorsprogrammet belyser relationen
mellan forskning och skolors ledarskap.
Läs mer»

Om nyhetsbrevet
Stockholms universitets policy är att aldrig dela
med sig av, eller tillåta annan aktör att använda,
prenumeranters uppgifter. Som prenumerant har
du i varje nyhetsbrev möjlighet att avsluta eller
ändra din prenumeration. Vill du avregistrera dig
från detta nyhetsbrev, klicka på länken längst
ner.
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Lärarutbildningens nyhetsbrev ges ut sex gånger
per år. Ansvarig utgivare är Områdeskansliet för
humanvetenskap vid Stockholms universitet.
För att prenumerera på nyhetsbrevet,
skicka epost till:
lararutbildningsnyheter@su.se. Du kan
också prenumerera på Stockholms
universitets nyhetsbrev.
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