
Ny modell för VFU

Nu ska alla lärarstudenter få ta del av
fördelarna med nära samverkan mellan
universitetet och VFU-skolorna. Läs
mer»

Alumnen som blev Sveriges
bästa lärare

När Maria Wimans elever började göra
saker på riktigt fick undervisningen ett
lyft. Och hon flera utmärkelser. Läs
mer»

Nu sjösätter vi VFU i  kluster

"Den modell som vi nu lanserat innebär
att vi även fortsättningsvis kommer att
samverka med ett begränsat antal
enheter och satsa resurser på dessa,
men där varje enhet består av ett
kluster av skolor." Läs mer»
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Allt fler akademiker vill bli lärare

I höst är det lika många antagna till KPU med naturvetenskaplig inriktning som till
ämneslärarprogrammet med samma ämnen. Nu planerar universitet för ytterligare
satsningar på flexibla utbildningar till ämneslärare. Läs mer»
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Varierad pedagogik med
hjärnforskning i förskolan

Neuropedagogik fyller en viktig funktion
för att bredda perspektiven i förskolan,
visar en ny avhandling. Läs mer»

Så kan undervisningen främja
kritiskt tänkande

Undervisning som fokuserar på
ämnesinnehållet utvecklar elevernas
kritiska omdöme mer än den som
enbart tar fasta på åsikter. Läs mer»

Flickblickar – att se på sig själv
och andra

En ny avhandling undersöker visuella
berättelser om, av och genom
gymnasieelevers kroppar. Läs mer»

Ny bok om formativ bedömning

Flera av universitetets forskare
problematiserar och utmanar den
dominerande uppfattningen av formativ
bedömning. Läs mer»

Ministern tackade studenterna

Höstterminens nyantagna lärarstudenter
fick ett gediget välkomnande. Läs mer»

Kompetensutveckla dig i vår

Utveckla sig som lärare, i ditt ämne eller
själva verksamheten. Sök senast 15
oktober. Läs mer»

Aktiv konstnär eller musiker?

Bygg på din konstnärliga kompetens
med pedagogisk kunskap för att ge
vidare till barn i kulturskolan. Läs mer»

Digitalisering på drift inom
vuxenutbildningen

Bristande likvärdighet råder kring
digitalisering inom vuxenutbildningen,
visar en ny undersökning. Läs mer
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7-14 oktober

Fira och förstå årets Nobelpris»
Välkommen till Nobel Calling, en serie
föreläsningar och aktiviter som
uppmärksammar vikten av forskning
och vetenskap.

10 oktober

Öppet seminarium med Åsa Wikforss»
Åsa Wikforss, professor i teoretisk
filosofi, presenterar sin bok Alternativa
fakta, med fokus på kunskapen och
skolan.

11 oktober

Disputation i didaktik»
Patrik Johansson försvarar sin
avhandling om historisk källtolkning.

14 oktober

Statsvetare pratar politik: Vilka har
makten över skolpolitiken?»
Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap,
talar om maktrelationerna inom
skolpolitiken.

15 oktober

”Tredje tisdag”: Afterwork för alumner»
Träffa tidigare studenter och kollegor
och knyt nya kontakter.

18 oktober

Disputation i språkdidaktik»
Jenny Uddling lägger fram sin
avhandling om textsamtal i fysik.

28 oktober

Disputation i specialpedagogik»
Rano Zakirova Engstrand lägger fram en
avhandling om insatser för unga barn
med autismspektrumdiagnos.

30 oktober

Fortbildning för lärare om demokrati,
miljö och samhällskunskap»
Universitetets olika forskningsmiljöer
öppnas upp för studiebesök, kabaré och
fortbildning i samband med
Hållbarhetsforum. Anmäl dig senast 18
okt.

Om nyhetsbrevet
Lärarutbildningens nyhetsbrev kommer ut fem gånger per år och ges ut av
Områdeskansliet för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Stockholms
universitets policy är att aldrig dela med sig av eller tillåta annan aktör att använda
prenumeranters uppgifter. Här kan du läsa mer om hur universitetet behandlar
personuppgifter.
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