
Allt fler vill bli lärare – högsta
antalet på fem år

Totalt närmare 11 000 anmälningar har
gjorts till universitetets lärarprogram
inför höstterminen 2020. Det är 8
procent fler än förra hösten. Läs mer»

Tio år med forskning som
utvecklar skolans undervisning

Under tio års tid har universitetet
utvecklat den forskning som sker
tillsammans med skolans lärare. Läs
mer»

Starkt engagemang i utmanande
tider

"Om jag här ger en bild av vissa
positiva effekter av corona så är det
med ödmjuk vetskap om de enorma
problem och personliga tragedier som
det också för med sig." Läs mer»
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Lärarutbildning på distans – hur går det?

Att göra VFU utan att träffa eleverna. Och att undervisa hemifrån med byggbuller och
strömavbrott. Vårterminen 2020 blev plötsligt distansundervisningens genombrott för
lärarutbildningen. Läs mer»
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Barn och rädslor i coronatider

Många barn upplever just nu framtiden
som oviss och skrämmande. Ett nyligen
avslutat forskningsprojekt handlar om
barns rädslor nu och historiskt. Läs
mer»

Ny professor forskar om barn
och sexualitet

Den pedofila blicken har blivit en norm
som vuxna organiserar barns vardag
utifrån, menar Anna Sparrman. Läs
mer»

Så kan surfplattor användas i
förskolan

Innehållet i de digitala resurserna, hur
de används och till vad, är viktigare än
att diskutera skärmtid, menar forskaren
Petra Petersen. Läs mer»

Ny forskning om hemspråk fritt
tillgänglig

Två forskare i språkdidaktik driver en
tidskrift som publicerar ny forskning
inom området hemspråk. Läs mer»

Gymnasieelevers kunskap om
demokrati ska stärkas

Nästa år ska demokratimässor
arrangeras runt om i landet där
forskning om politik och demokrati ska
tillgängliggöras. Läs mer»

Utveckla dig i Lärarlyftet

Sök kurserna Teknik för lärare och
Svenska som andraspråk för SFI senast
den 15 maj. Läs mer»

Läs en kurs i sommar

Om du missade att söka sommarkurs i
tid kan du fortfarande göra en sen
anmälan. Läs mer»

Att programmera med
workshops

En kurs där lärare i årskurs 4-9 och
gymnasiet får prova på att
programmera. Sök senast den 1 juni.
Läs mer»

UTBILDNING

EVENEMANG

https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/barn-och-r%C3%A4dslor-i-coronatider-1.495618
https://www.buv.su.se/forskning/intervjuer/intervju-med-anna-sparrman-professor-i-barn-och-ungdomsvetenskap-p%C3%A5-buv-1.495709
http://www.su.se/2.6768/2.6769/2.6779/2.15048/2.16603/1.496310
https://www.isd.su.se/om-oss/nyheter/ny-forskning-om-hemspr%C3%A5k-fritt-tillg%C3%A4nglig-1.496590
https://www.statsvet.su.se/om-oss/nyheter/gymnasieelevers-kunskap-om-demokrati-ska-st%C3%A4rkas-1.496390
https://www.su.se/lararutbildningar/l%C3%A4rare/l%C3%A4rarlyftet-2020
https://www.su.se/lararutbildningar/l%C3%A4rarstudent/allm%C3%A4n-studentinformation/ta-chansen-att-g%C3%A5-en-sommarkurs-1.480682
https://www.mnd.su.se/utbildning/program-kurser/uppdragsutbildning/att-programmera-med-workshops


8 maj

Livesänd disputation i matematikämnets
didaktik»
Linda Ahl lägger fram avhandlingen
Individualized mathematics instruction
for adults -The Swedish prison
education context.

29 maj

Livesänd disputation i barn- och
ungdomsvetenskap»
Lina Lundström försvarar sin avhandling
Att göra vänskap - En kultursociologisk
analys av högstadieelevers sociala
relationer.
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Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
 
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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