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Varierande omdömen om universitetets lärarutbildningar
Drygt hälften av landets utvärderade lärarutbildningar får omdömet hög kvalitet och
knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Resultatet för Stockholms universitets utbildningar
går i linje med det nationella. Läs mer»

Gymnasieelever inte tillräckligt
förberedda för högskolan
En ny studie sätter fokus på glappet
som framträder vid övergången till
högskolan. Läs mer»

PROREKTORS KRÖNIKA
Lärarutbildningarna behöver
arbetsro
"Vi är många lärosäten som nu sätter
högsta fart för att se till att
utbildningarna i framtiden håller hög
kvalitet i samtliga aspekter. Att i det här
läget införa genomgripande reformer av
lärarutbildningen, i
januariöverenskommelsens spår, skulle
försvåra det utvecklingsarbete som nu
har inletts." Läs mer»

FORSKNING

Så kan förskolan digitaliseras
Från den första juli ska alla barn i
förskolan få adekvat digital kompetens.
Det är en viktig demokratifråga, hävdar
forskare. Läs mer»

Att stärka skolans vetenskapliga
grund
Universitetet deltar i ett
regeringsuppdrag som ska öka
forskningssamarbetet mellan akademi
och skola. Maria Andrée projektleder
arbetet vid Stockholms universitet. Läs
mer»

Ny bok om barn och migration
En ny antologi presenterar flera
forskningsprojekt med utgångspunkt
från flyktingkrisen 2015. Vilken
betydelse har skolan som
forskningsarena? Ladda ner boken
gratis. Läs mer»

Personliga erfarenheter skapar
konst

Nytt pedagogiskt centrum om
Östersjön

Ny forskning om konstnärliga
utbildningar visar vikten av att upptäcka
den konstnärliga potentialen i egna
erfarenheter. Läs mer»

Skansens nya forskningsbaserade
kunskapscentrum om Östersjön ska
övertyga elever om att det finns hopp
för det unika innanhavet. Läs mer»

UTBILDNING

Oförändrat antal sökande
Antalet sökande till lärarutbildningarna
som startar i höst är i princip oförändrat
från förra året. Störst är konkurrensen
inom grundlärarprogrammet mot
fritidshem. Läs mer»

Lyckat projekt utvecklar de
självständiga arbetena
Ett projekt för att vidareutveckla
kurserna i självständigt arbete inom
lärarutbildningen är på god väg att nå
målet om högre kvalitet. Läs mer»

Bristande likvärdighet i rätten till
sfi

Festlig avslutning för
Snabbspåret

Inom utbildningen i svenska för
invandrare, sfi, kan deltagarna tilldelas
allt ifrån 180 timmar per kurs till ingen
tidsbegränsning alls. Det visar en ny
undersökning av Nationellt centrum för
svenska som andraspråk. Läs mer»

Snabbspåret ges för sista gången denna
termin vid Stockholms universitet.
Sedan starten 2016 har 340 deltagare
genomfört utbildningen. Läs mer»

EVENEMANG

22 maj

3 juni

Inspirationskväll för lärarstudenter på
Nobel Prize Museum»
Lärarstudenter i slutet av sin utbildning
bjuds in till en inspirationskväll för
nätverkande och kompetensutveckling.

Förskolesummit»
Meningsskapande möten mellan
forskare och praktiker i den
återkommande konferensen som bidrar
till verksamhetsutveckling på
vetenskaplig grund.

11 juni

12 juni

Kursdag för kemi- och NO-lärare»
Hur kan man undervisa om grundämnen
utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
Kemilärarnas resurscentrum bjuder in
till kurs. Anmäl dig senast 25 maj.

Prisföreläsning: Svens Pedersen Lecture
Award»
Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture
Award tilldelas i år professor Nathalie
Sinclair, Simon Fraser University,
Vancouver, Kanada.

13 juni

25 september

Lärarträff inför Edutainment på Gröna
Lund»
Träff för lärare som vill uppleva fysiken,
tekniken och matematiken i Gröna
Lunds attraktioner tillsammans med
sina elever i höst.

Öppen föreläsning om religionsdidaktik»
Lärare i religionskunskap och andra
intresserade bjuds in till föreläsningar
av två forskare från Utrecht om
undervisning i religionskunskap. Anmäl
dig före sommaren.
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