
Skoldebatten föremål för ny
forskarskola

Fyra lärosäten går samman i en bred
satsning för att undersöka hur historien
påverkar dagens skola. Läs mer»

Svenska som andraspråk måste
få högre status

Ett lågstatusämne utan utmaningar?
Den didaktiska forskningen i ämnet
svenska som andraspråk kan hjälpa till
att ändra på det. Läs mer»

Professionsprogram för fler
lärare i skolan

"Det skulle vara av stort värde att
koppla professionsprogrammet till de
akademiska utbildningsnivåerna, där
lärarutbildningen är det första steget i
en lärares karriärutveckling." Läs mer»
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Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar

Stockholms universitet kommer väl ut i Universitetskanslersämbetets granskning av
landets ämneslärarutbildningar. Läs mer»
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Lyft för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik

I höst startar en forskarskola som ska
göra undervisningen i matematik och
naturvetenskap mer relevant för
eleverna. Läs mer»

Hur hitta rätt svårighetsgrad för
kunskapstest?

Flera forskare samarbetar med nya
metoder för att utpröva
svårighetsgraden på frågor till
kunskapstest. Läs mer»

Att ta förskolan till publika
platser

Förskolan är inte bara en plats för barn.
Den kan också göra barnen delaktiga i
att skapa gemensamma offentliga
platser, visar en ny avhandling. Läs
mer»

Så kan undervisningen baseras
på forskning

I en ny bok lyfter flera av universitetets
forskare fram utmaningar och lösningar
för forskningsbaserad undervisning. Läs
mer»

Nysatsning på fler lärare i
naturvetenskap och matematik

KPU är vägen för att bli ämneslärare i
naturvetenskapliga ämnen och
matematik för den som söker till
universitetet inför hösten. Läs mer»

Fortbildning för språklärare i vår

Två fristående kurser i språkdidaktisk
forskning startar i vår. Sök senast 15
mars. Läs mer»

Ta chansen att gå en
sommarkurs

Nu finns möjligheter för dig som lärare
eller lärarstudent att fördjupa dina
kunskaper på sommaren. Läs mer»

Ändrat sökdatum till
speciallärarprogram

Sök senast 16 mars till speciallärar- och
specialpedagogprogrammen. Läs mer»
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11 mars

Disputation i barn- och
ungdomsvetenskap»
Ulrika Winerdal lägger fram
avhandlingen Det dubbla ansvaret -
Polisförhör med barn och unga som
misstänks för att ha utövat dödligt våld.

11 mars

Barnkultursymposium»
2020 års barnkultursymposium handlar
om berättelsens vindlande vägar genom
konstformer och mediesystem.

14 mars

Pi-dagen»
Matematiken finns i allt. Fira Pi-dagen
på Tekniska museet, eller anmäl din
klass till skolaktiviteter 13 mars.

18-19 mars

Skansen: Temadagar om Östersjön»
Gymnasieklasser bjuds in för att lära sig
mer om vad vi kan och måste göra för
att kunna fortsätta nyttja vårt unika
innanhav.

20 mars

Disputation i pedagogik»
Petra Petersen disputerar med
avhandlingen Delaktighet och digitala
resurser – Barns multimodala uttryck
för delaktighet i förskolan i flerspråkiga
områden.

27 mars

Disputation i ämnesdidaktik»
Ann-Sofie Jägerskog försvarar sin
avhandling Making possible by making
visible - learning through visual
representations in social science.
 

 

Om nyhetsbrevet
Lärarutbildningens nyhetsbrev ges ut av kommunikationssektionen vid
Områdeskansliet för humanvetenskap. 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.
 
Foto/illustration: Eva Dalin, Örebro läns museum, Jens Lasthein, Eva Dalin, Jens
Lasthein, Ingmarie Andersson, Christine Eriksson, Natur & Kultur, Eva Dalin, Eva
Dalin, Niklas Björling, Eva Dalin, Ulrika Winerdal, Elisa Rossholm, Vetenskapens hus,
Lisa Bergqvist, privat, Mikael Jägerskog.

Redaktör: Gunilla Nordin
Kontakt: lararutbildningsnyheter@su.se
 
Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
 
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet
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