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Fortsatta satsningar på
lärarutbildningarna
Arbetet med att stärka
lärarutbildningarnas kvalitet fortgår.
Flera nya projekt har fokus på digital
kompetens och praktiknära
forskningsarbeten.
Läs mer »

Hallå där...
"Ingen tvingas gå i en skola de inte
valt."
Mara Westling Allodi, professor i
specialpedagogik och ledamot i
Skolkommissionen, som presenterat
sitt slutbetänkande. Läs mer »

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

Att samverka i
skolforskning
"När det gäller skolforskning har
alltså universitetet väl inarbetade
samarbeten. Men förutsättningarna
för att driva dessa, och att starta upp
nya, skulle kunna förbättras
avsevärt".
Läs mer »

FORSKNING
Så skapas en
idrottstalang
Urvalet av unga talanger inom
idrotten baseras inte enbart på
idrottsliga färdigheter utan också på
personlighet och attityd. Även
ungdomarna själva anammar bilden
av hur en valbar talang bör vara,
visar ny forskning. Läs mer »

Barn med skilda föräldrar
får lägre betyg
Barn till separerade föräldrar har
generellt lägre betyg än barn med
föräldrar som lever ihop. Hur pass
mycket betygen påverkas av
separationen varierar mellan olika
grupper. Läs mer »

Så kan forskning leda till bättre integration
Sex forskningsprojekt har inletts i universitetets forskningssatsning på barn,
migration och integration. Utgångspunkten är att resultaten snabbt ska komma
samhället till del. Läs mer »

Digitala verktyg som stöd
i lärandet
Möt Anna Åkerfeldt, Barn och

Möt Anna Åkerfeldt, Barn och
ungdomsvetenskapliga institutionen,
som forskar och undervisar om
lärande i digitala miljöer. Se filmen
»

UTBILDNING
Starkt söktryck till lärarutbildningarna
Samtidigt som antalet sökande till landets lärarutbildningar minskat något, ökar
antalet sökande till grundlärarprogrammet mot fritidshem vid Stockholms
universitet. Generellt är det fortfarande stor konkurrens om platserna till
universitetets lärarutbildningar. Läs mer »

Jobbtorg för utländska
lärare
Populärt Jobbtorg sammanförde
arbetsgivare med deltagare i
Snabbspåret och Utländska lärares
vidareutbildning.
Läs mer »

Tokyo nästa  för grundlärarstudenten Karin
Inledande samarbete med Teiko universitet i Tokyo har gjort det möjligt för
Karin Bohman att förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning till den japanska
huvudstaden. Läs mer »

PÅ GÅNG
27 april

28 april

Dispution i
matematikdidaktik »

Disputation i
specialpedagogik »

Jöran Petersson lägger fram sin
avhandling "Mathematics
achievement of early and newly
immigrated students in different
topics of mathematics".

Karin Stenlund disputerar med
avhandlingen "Läsutveckling under
mellan och högstadiet. En
longitudinell studie av läsfärdigheter
hos elever med och utan
lässvårigheter".

5 maj

8 maj

Disputation i pedagogik »

Mötesplats barnkultur »

Corrado Matta lägger fram
avhandlingen "A Field of Veiled
Continuities. Studies in the
methodology and theory of
educational research".

Kvällens gäst är Rebecca Forsberg ,
regissör, dramatiker och konstnärlig
ledare för universitetets
forskningsscen RATS (Research, Arts
& Technology for Society).

12 maj

9 juni

Disputation i didaktik »

Disputation i
specialpedagogik »

Mimmi Waermö lägger fram
avhandlingen "Dialectics of
Negotiagency: Micro mechanisms in
children's negotiation in play
activity".

NAMN & NYTT
Barbro Westlund prisas
Barbro Westlund, lektor i läs och
skrivutveckling, tilldelas Natur &
Kulturs Ingvar Lundbergpris för
banbrytande insatser för
undervisning i läsförståelse.
Läs mer »

IngaLill Matson disputerar med
avhandlingen "Grus i maskineriet?
Några kommunala tjänstemäns,
politikers, föräldrars och lärares syn
på en skola för alla".
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