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Forskare får motivera sitt val att
bli lärare
Forskarutbildade som i höst söker till
kompletterande pedagogisk utbildning får
skriva motivationsbrev. Så hoppas
universitetet få behålla alla antagna fram till
examen. Läs mer »

Bästa läraren  ett år efter
examen
Hallå där, Elisabeth Ennerberg, som
utnämnts till ”Årets lärare” av sina elever.
Ett år efter examen från Stockholms
universitet!
Läs mer »

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Att vilja studenternas bästa
"Det är skarpa synpunkter och radikala förslag
som förs fram. Men sällan stödjer de sig på
någon objektiv och allsidigt belyst granskning av
svensk högskoleutbildning generellt eller
lärarutbildningarna specifikt."
Läs mer »

FORSKNING

Så kan modersmålet stötta elevernas
lärande
Elever som får använda sig av sitt modersmål, av
gester och av konkret material stöttas i sitt lärande på
ett helt annat sätt än i ett klassrum som fokuserar på
språket. Det visar en avhandling av Zeynep Ünsal.
Läs mer »

Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö
och Marseille
Vad har lärare i Malmö och Marseille gemensamt med
varandra? En ny avhandling i socialantropologi ger
inblick i några högstadielärares strävan att fostra goda
medborgare. Läs mer »

Naturvetenskap för dem som

Naturvetenskap för dem som
inte ska bli naturvetare
Möt Iann Lundegård som forskar om
undervisningsinnehåll i skärningspunkten
mellan natur och samhälle.
Se filmen »

UTBILDNING

800 nya lärarstudenter
välkomnades
Närmare 800 lärar och
förskollärarstudenter har antagits till
höstens utbildningar. De välkomnades med
tradjazz och rektorstal i Aula Magna.
Läs mer »

Utveckla dig som lärare!
För lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke erbjuder Stockholms universitet
flera kurser och program, liksom olika vägar till den behörighet som krävs för
lärarlegitimation. Sök vårens utbildningar senast 16 oktober. Läs mer »

PÅ GÅNG

35 oktober kl 09.0012.45
Forskardagarna  Forskare förklarar
världen »
Under tre dagar berättar universitetets
nyblivna doktorer om sin forskning i korta
populärvetenskapliga föreläsningar.

t.o.m 6 oktober, boka tid via länken nedan
An elegy to the medium of film »
Det som länge var landets främsta forskningsinstitut
för experimentell atomfysik blir snart konsthall.
Boka ett besök innan ombyggnaden och ta del av en
utställning som reflekterar över filmen som fenomen
och medium (lämpligt från 12 år).

11 oktober kl 13.001500
Disputation i pedagogik »
Fredrik Odhammar lägger fram sin
avhandling "Möten i psykodynamisk
barnpsykoterapi. Förväntningar, samspel
och förändring".

30 oktober kl 08.001800
Skolforum »
Ta del av högaktuell forskning inom
områden som berör lärare och personal i
skola, förskola och fritidshem. Besök
universitets monter för att få tips om
vidareutbildning.

3 november kl 10.3017.00
Konferens om dramaforskning »
Aktiva dramaforskare presenterar aktuell,
svensk dramaforskning för en bredare publik.
Anmäl dig senast 30 oktober.

NAMN & NYTT

Ny bok om lärande och kunskap
I Didaktik i omvandlingens tid uppmärksammar
författarna Sveriges förste didaktikprofessor Staffan

författarna Sveriges förste didaktikprofessor Staffan
Selanders arbete med att forma och utveckla didaktiken.
Läs mer »
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