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Mer sammanhållen
lärarutbildning
I höst möts nyantagna lärarstudenter
av mer integrerade utbildningar med
en tydligare progression.
Läs mer »

Hallå där...
Magnus Loftsson, mobbningsforskare
som fokuserar på föräldrarnas
berättelser.
"Vi vet att barn inte berättar allt för
sina föräldrar samtidigt bygger
systemet med anmälningar på att
barnen berättar."
Läs mer »

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Ett år med
lärarutbildningarna
"Det är en onödigt strikt hållning som
riskerar att hålla tillbaka lärosätenas
egna satsningar i väntan på
regeringssatsningar som kan (eller
inte kan) komma."
Läs mer »

FORSKNING
Att vara vanlig kräver
mycket jobb
Svenska småstadsungdomar som vill
klä sig ”vanligt” måste kontinuerligt
bevaka och uppdatera sin garderob,
visar en ny doktorsavhandling.
Läs mer »

Så når forskningen skolans ledare
Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnar konferenser på olika
teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring
angelägna frågor. Läs mer »

Barn med förmögen släkt
presterar bättre i skolan
Barn i förmögna släkter har högre
slutbetyg från grundskolan och läser
oftare vidare på studieförberedande
program. Det visar en ny rapport från
IFAU. Läs mer »

Forskar om
datorspelande
Möt Björn Sjöblom som ger

lärarstudenter ett kritiskt
förhållningssätt till spel och IT.
Se filmen »

UTBILDNING
Efterfrågad utbildning om skolutveckling och
handledning
Lärare som går en handledarkurs får både nyttig kompetensutveckling och
möjlighet att vägleda lärarstudenter under VFU. Som första lärosäte i Sverige
ger Stockholms universitet i höst en fördjupad handledarutbildning med fokus
på skolutveckling. Sök senast 20 augusti. Läs mer »
För den som vill bli handledare specifikt i fritidshem och förskola finns platser
kvar på dessa grundläggande utbildningar. Läs mer »

Ny kurs om nyanländas
lärande
Nära åtta procent av eleverna i
grundskolan är nyanlända. En ny
kurs riktar sig till arbetslag i
grundskola och gymnasium som vill
utveckla undervisningen för dessa
elever. Sök senast 8 september.
Läs mer »

Vilka är "invandrarelever"?
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen i
utredningen om nyanländas behörighet till gymnasiet. Men rätt till
studiehandledning på modersmålet bör gälla alla nyanlända elever. NC
ifrågasätter också benämningen "invandrarelever". Läs mer »

PÅ GÅNGn
34 juli

25 augusti

SU i Almedalen  Faktatillit
»

Nya lärarstudenter
välkomnas »

I Almedalen diskuterar Stockholms
universitet samhällsutmaningarna
utifrån aktuellt kunskapsklimat.

Nyantagna lärarstudenter välkomnas
till universitetet av rektor Astrid
Söderbergh Widding i Aula Magna.
25 september

Mötesplats barnkultur »
Maria Wassrin föreläser om
musikaktiviteter i förskolan. Vilka
förutsättningar krävs för barns
delaktighet i musikstunder?

NAMN & NYTT
Skolforskare till USA
Susanne Kjällander (bilden) och
Caroline Kerfoot är två av fyra
forskare vid universitetet som har
tilldelats anslag för utlandsvistelse
från Riksbankens Jubileumsfond.
Läs mer »

Nytt nummer av SO
didaktik
SOdidaktik är tidskriften där lärare
och forskare möts. Den vill inspirera
till nya undervisningsidéer i
samhällsorienterande ämnen i alla
stadier.
Läs mer »

Läs mer »
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