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Vad ska vi med pedagogiken till?
I den kritiska diskussionen om skolan och lärarutbildningen är det ofta pedagogiken
som får klä skott för bristerna. Vad kan då pedagogiken bidra med? Professor Klas
Roth förklarar. Läs mer»

"Lärare i samhällskunskap
viktiga för att lösa klimatfrågan"
Samhällsvetenskap har betydelse för
gymnasieelevers inställning till
miljöproblem. Det gör lärarna viktiga,
menar forskaren Cecilia Lundholm.
Läs mer»

PROREKTORS KRÖNIKA
Väntade reformer – men vad
menas?
"Till exempel att ”fler lärarledda timmar
införs”. Hur ska det åstadkommas?
Genom positiva incitament som ökade
basresurser eller genom lagstadgade
minimikrav?" Läs mer»

FORSKNING

Bilda dig på semestern!
Nu finns möjlighet för dig som lärare
eller lärarstudent att fördjupa dina
kunskaper på sommaren. Flera av
sommarkurserna kan läsas på distans.
Sök senast 15 mars. Läs mer»

Vilan sig lik - då och nu

Nytt digitalt bildningsmagasin

Synen på barns behov av sömn i
förskolan är sig lik jämfört med för
hundra år sedan. Sofia Grunditz har
använt visuella metoder för att studera
ämnet. Läs mer»

Anekdot är universitetets nya
bildningsmagasin som syftar till att
sprida humanstisk kunskap till en bred
allmänhet. Läs mer»

Surfplatta bra för flerspråkiga
barn i förskolan

Elever påverkas av kompisars
gymnasieval

Surfplattor suddar ut geografiska
begränsningar och ger förskolebarn nya
möjligheter att kommunicera på
minoritetsspråk. Det visar en ny studie
gjord av Petra Petersen. Läs mer»

Medelpresterande elever influeras mest
av sina skolkamrater när det gäller val
till gymnasiet. Det visar forskning i
sociologi. Läs mer»

UTBILDNING

900 nya lärarstudenter
välkomnades
Flera lärarstudenter i vimlet på
introduktionsdagen intygade att de
hittat rätt yrke. Läs mer»

Att studievägleda flyktingar
Välkommen till två utbildningsdagar om
karriärvägledning för nyanlända och
flyktingar. Sök senast 8 mars. Läs mer»

Så arbetar en provkonstruktör

Vidareutbilda dig i SO-didaktik

En stor del av jobbet som
provkonstruktör för de nationella proven
för SFI handlar om att skapa situationer
som kan användas till uppgifterna. Läs
mer»

Tre spännande fördjupningskurser för
SO-lärare startar i vår. De behandlar
frågor om diskriminering, hållbar
utveckling, och förhållandet mellan
religion och vetenskap. Sök senast 10
mars. Läs mer»

EVENEMANG

22 februari

12 mars

Disputation i naturvetenskapsämnenas
didaktik»
Ilana Manneh lägger fram sin
avhandling "Supporting Learning and
Teaching of Chemistry in the
Undergraduate Classroom".

Öppet hus vid Stockholms universitet»
En eftermiddag fylld av information och
inspiration för den som vill börja studera
vid Stockholms universitet.

13 mars

13 mars

Specialpedagogikens dag»
Tema för årets specialpedgogiska dag är
lek, musik, bild och kreativ lek. Vilken
plats har dessa i specialpedagogiken?

Barnkultursymposium 2019»
Lyssna till forskare och författare som
talar om vår tids barnkultur, på temat
"Djur, natur och sopretur - perspektiv på
barnkulturen i antropocen".

14 mars

21 mars

Pi-dagen 2019»
Under Pi-dagen erbjuds flera aktiviteter
för elever i åk 7-9 och gymnasiet såsom
matteklubb, tävlingsmoment och möten
med matematikforskare.

Språkintrokonferens»
Nationellt centrum för svenska som
andraspråk bjuder in till en konferens
om språkintroduktionsprogrammet.

29 mars
29 mars
Disputation i språkdidaktik»
Per Snoder försvarar sin avhandling "L2
Instruction and Collocation Learning.
Classroom intervention research on
input processing with L1 Swedish
adolescent learners of English".

Konferens om barn, migration och
integration»
Välkommen till en konferens som
belyser mångvetenskapliga insikter och
reflektioner kring temat barn och
integration. Anmäl dig senast 1 mars.
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