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Stort intresse låta skolans
lärare forska
Flera kommuner har visat intresse för
att låta lärare stimuleras av egen
forskning samtidigt som de utvecklar
undervisningen i skolan.
Läs mer »

Forskare redo att läsa till lärare
25 förväntansfulla personer med forskarutbildning välkomnades den första
dagen på vägen till ett nytt yrkesliv  som lärare i skolan. Läs mer »

Krönika: Clas Hättestrand, prorektor

På god väg mot framtida
övningsskolor
"Utredningen visar att projektet
kring övningsskolor har varit
framgångsrikt, dvs att kvaliteten på
VFUn främjas genom det närmare
samarbetet mellan skolor och
universitetet."
Läs mer »

FORSKNING

Läge och rykte styr
skolvalet

Svårt för nyanlända att
inkluderas i skolan

Skolans plats och rykte är faktorer
som har stor betydelse för hur
ungdomar och föräldrar använder det
fria skolvalet. Det visar Anna
Ambrose i sin avhandling. Läs mer
»

Skolan brister i att anpassa
pedagogiken till barnen samtidigt
som de har svårt att få
svenskspråkiga vänner, visar Jenny
Nilsson Folkes forskning. Läs mer »

Att locka till
naturvetenskap
Fler ungdomar ska rekryteras till
naturvetenskapliga ämnen samtidigt
som den fria viljan bör respekteras.
Hur går det ihop? Daniel Lövheim har
studerat fenomenet ur ett historiskt
perspektiv. Läs mer »

Hur fungerar det att bli "svensk lärare"?

Forskare ska studera utvecklingen hos lärare med utländsk lärarutbildning som
deltar i Snabbspåret för nyanlända lärare. Vad händer i deras
professionsutveckling under resan att bli svensk lärare? Läs mer »

Forskarintervju – Monica Axelsson

Så kan svenska som
andraspråk utvecklas
"Samarbete mellan lärare i svenska
som andraspråk, studiehandledare
och klass eller ämneslärare är
nödvändigt för att kunna stötta
elever som lär sig svenska som
andraspråk."
Se filmen »

UTBILDNING
Ny kull lärarstudenter
välkomnades
Knappt fem hundra nya
lärarstudenter fyllde Aula Magna på
introduktionsdagen av universitetets
största programutbildning.
Läs mer »

"SVAutbildningen bör bli längre"
Utbildningen till ämneslärare i svenska som andraspråk är kortare än den till
svenska. Anmärkningsvärt, tycker Anna Kaya vid Nationellt centrum för
svenska som andraspråk, som kommenterat regeringsförslaget om en mer
attraktiv ämneslärarutbildning. Läs mer »

Samarbete med
Helsingfors universitet
Nu ökar möjligheterna för
internationellt utbyte inom
lärarutbildningarna. Lärarutbildare
och studenter från Helsingfors
besökte Stockholms universitet.
Läs mer »

PÅ GÅNG
1 mars

1 mars

Hjälp, en kaktus! »

Om monster och det
skrämmande »

Sportlovsvisning för barn 610 år
med spännande kaktusar i Edvard
Andersons växthus, Bergianska
trädgården.

Öppen föreläsning om monster under
olika tider och epoker, med
historiker Bo Eriksson.

6 mars

10 mars

Disputation om bildning
och yrkeslärares berättelser
»

Disputation om
ungdomsidrott »

Ruhi Tyson försvarar sin avhandling
"The Rough Ground: Narrative
explorations of vocational Bildung
and wisdom in practice".

Magnus Kilger disputerar med
avhandlingen "Talking talents:
Narratives of youth sports selection".

1517 mars

15 mars

Barnkultursymposium 2017
»

Öppet hus »

Årets symposium belyser och
diskuterar barnkulturens gränsland.
Ingen föranmälan.

Tillfälle för gymnasieelever som står
inför sitt studieval att få information
om Stockholms universitets breda
utbud.

17 mars

8 maj

Disputation om
svenskämnet »

Rektorsprogrammets
forskningskonferens »

Eva Nilsson lägger fram sin
avhandling "Läsarter och läsare av
litterär text i svenskämnets nationella
examination på gymnasiet – åren
1968 till 2013".

Skolhuvudmän och skolledare
välkomnas till konferensen, som har
tema "Pedagogiskt ledarskap i
förändring". Anmälan senast 1 april.

NAMN & NYTT
Nya prefekter inom
lärarutbildningarna

Nytt masterprogram i
pedagogik

Inger Eriksson, professor i
pedagogik, har utsetts till prefekt vid
Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik. Vid Specialpedagogiska
institutionen har lektor Diana
Berthén utsetts till prefekt.

Ett nytt masterprogram i pedagogik
tränar värdefulla förmågor i
utrednings och FoUarbete: analys,
kritisk bedömning samt att producera
och värdera vetenskapliga texter.
Läs mer »
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