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Så kan lärarutbildningen knytas närmare skolforskningen
Stockholms universitet har bedrivit undervisningsutvecklande forskning i samarbete med
skolhuvudmän sedan 2009. Förutsättningarna är därför goda när nu universitetet anmäler
sig till regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning. En utmaning blir att
koppla samman forskningen med lärarutbildningen.
Läs mer »

Fem frågor till Barbro Westlund,
lärarutbildare och universitetslektor i läs och
skrivutveckling, som spänt inväntar resultatet av
Pirlsstudien, som presenteras den 5 december.
Läs mer »

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Fler möjligheter med ny
ämneslärarutbildning
"Kanske hade det dock varit ännu bättre att ta steget och
införa en enda ämneslärarutbildning, mot både årskurs 7
9 och gymnasiet. Det hade skapat en mer enhetlig
utbildning och en större arbetsmarknad för de
examinerade studenterna".
Läs mer »

FORSKNING
Storslam i forskningsmedel till Stockholms universitet
Forskning kring förskolans möte med tiggare, nyexade matematiklärares lärande, unga
vuxnas utbildningskarriärer, och forskarskola i specialpedagogik. Det är några spännande
forskningsprojekt och forskarskolor som har beviljats medel.
Läs mer om bidragen från Vetenskapsrådet »
Bidrag från Skolforskningsinstitutet »
Bidrag från Formas »

Hallå där, Mara Westling Allodi!
Professor i specialpedagogik som fått medel för
en forskarskola med inriktning mot insatser i
förskolan och de första skolåren.
Läs mer »

Att lära mångfald utifrån historiska
föremål
Forskare, historiker och lärare utvecklar
historieundervisningen för att visa att
mångkultur alltid varit en del av historien.
Läs mer »

Flickors och pojkars utbildning
genom tiderna
Möt Sara Backman Prytz som forskar om
utbildningshistoria ur ett genusperspektiv.
Se filmen »

UTBILDNING

Fler vill bli lärare mot yngre åldrar
Totalt över 6000 personer har anmält sig till något
av universitetets lärarprogram inför vårterminen
2018. Mest ökar antalet sökande till
lärarutbildningen mot yngre åldrar och
inriktningen idrott och hälsa.
Läs mer »

En dörr på glänt för verksamhetsförlagd utbildning i Ukraina
Lärare, rektorer och representanter från utbildningsministeriet i Ukraina gästade
universitetet för att diskutera framtida utbyten med lärarutbildningarna.
Läs mer »

PÅ GÅNG

2324 nov
Resultatdialog  nya rön inom
utbildningsvetenskap »
Stockholms universitet är värd för Vetenskapsrådets
årliga konferens. Årets tema rör frågor om hur skolan
påverkas av de förändringar som sker i samhället,
som digitalisering och ökad internationalisering.

29 nov1 dec
Saco studentmässa »
Mässa för avgångselever i gymnasiet.
Universitetet är på plats för att informera
om, och inspirera till, fortsatta studier.

1 dec
Disputation i pedagogik »
Caroline Ignell disputerar med avhandlingen
"Exploring changes of conceptions, values
and beliefs concerning the environment".

NAMN & NYTT
Nya professorer inom lärarutbildningarna
Maria Olson är befordrad till professor i ämnesdidaktik vid Institutionen för de humanistiska
och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, och Paola Valero har tillträtt som professor i
matematikämnets didaktik.
Läs mer om Maria Olson »
Mer om Paola Valero »
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