
Speciallärarstudent prisad som
årets inspiratör

Med en termin kvar på
speciallärarutbildningen fick Denice
Sverla ta emot priset som årets
inspiratör på Lärargalan. Läs mer»

Samling för flera lärare

"Dagens ytterst detaljerade
examensordning och talrika
examensmål begränsar våra möjligheter
till flexibilitet och lokal anpassning av
utbildningarna. Tänk om till exempel
ämneskombinationer och ämneskrav
kunde vara lite mer flexibla, eller om
den utbildningsvetenskapliga kärnan
kunde vara lite friare." Läs mer»
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Svenska elever kan mer matematik än vad Pisa visar

Svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i matematik och på samma nivå
som Finland och Norge i den senaste Pisa-undersökningen. Men svenska elever kan
antagligen mer än så, visar forskning vid Stockholms universitet. Läs mer»
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40 miljoner till forskarskola för
lärarutbildare

Den nya forskarskolan ska fokusera på
hållbarhetsutmaningar i undervisningen.
Läs mer»

Förändrad syn på kunskap i
marknadsutsatt skolsystem

Bildning och reflektion tenderar att få
stå tillbaka för betygshets. Det visar en
avhandling om tre innerstadsgymnasier.
Läs mer»

Att skapa förståelse för religion

Självreflektion och studiebesök är
didaktiska verktyg som bidrar till
förståelsen av levd religion, visar en ny
avhandling. Läs mer»

SO-undervisningen kan öka
elevernas miljömedvetande

Elever som fick analysera olika
miljöpolicys och styrmedel visade ökat
stöd för statligt styrda, kollektiva,
miljölösningar. Läs mer»

Rekordstor ökning av sökande
till lärarutbildningarna

17 procent fler vill läsa en
lärarutbildning i vår jämfört med
samma period förra året. Läs mer»

Med passion för barns rätt till
kultur

Kulturskolan fyller en viktig funktion för
barns rätt att uttrycka sig estetiskt. Nu
är anmälan öppen till kurser i didaktik,
film och dramaturgi. Läs mer»

Ny master i specialpedagogik

Den nya mer flexibla
masterutbildningen består av fristående
valbara kurser. Läs mer»

Lärarutbildning lockade på
studentmässa

Många gymnasieungdomar visade
intresse för lärarutbildningarna på
studentmässan. Läs mer»
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20 december

Disputation i barn- och
ungdomsvetenskap»
Fanny Edenroth Cato lägger fram
avhandlingen Det högkänsliga
subjektets tillblivelse – Diskursiva
praktiker om identitet, förmåga och
funktionsvariation.

24 januari

Presentation av två forskningsprojekt i
svenska»
Vilka aspekter hamnar i förgrunden i
arbetet med skönlitterära texter i
årskurs 5? Ta del av två
didaktiska studier kring elevers
deckarläsning och skrivande av
spökhistorier.

24 januari

Disutation i barn- och
ungdomsvetenskap»
Elisabeth Kring disputerar med
avhandlingen Spaces of appearance:
Intergenerational and interspecies
relations in the Anthropocene.

31 januari

Disputation i förskoledidaktik»
Christine Eriksson disputerar med
avhandlingen A preschool that brings
children into public spaces.
Onto-epistemological research methods
of vocal strolls, metaphors, mappings
and preschool displacements.

31 januari

Konferens för lärare i moderna språk»
En heldag med presentationer om
forskning kring moderna språk och
muntlig språkfärdighet. Anmäl dig
senast 15 januari.

11 mars

Specialpedagogikens dag»
2020 års upplaga av
Specialpedagogikens dag har
problematisk skolfrånvaro som tema.
Anmälan öppnar i januari.
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