
Många elever känner oro för att
prata engelska

En ny avhandling visar att närmare en
femtedel av eleverna i låg- och
mellanstadiet lider av talängslan under
engelsklektionerna. Läs mer»

Betyg sätts på ojämlika grunder

Både högpresterande elever i
engelsktalande skolor och nyanlända
elever bedöms och betygsätts på
orättvisa grunder, visar en ny
avhandling. Läs mer»

Så blir lärarutbildningen mer
effektiv

"Ansvaret för lärarutbildningen
koncentreras till ett av de båda
vetenskapsområdena, och
programråden blir mer direkt
inblandade i berednings- och
beslutsprocesserna kring
utbildningarna." Läs mer»

Kritisk granskning på internet är
mer än källkritik

Uppsving för det unika svenska
fritidshemmet
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Toppnotering för sökande till vårterminen

Sju procent fler har sökt en lärarutbildning till vårterminen 2021 jämfört med förra
vårens toppnotering. Läs mer»
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Gymnasieelevers förmåga till kritisk
granskning kan utvecklas i den
naturvetenskapliga undervisningen,
visar ny forskning. Läs mer»

Dags att ta ställning till vilka problem
som fritidshemmet kan bidra till att
lösa, menar forskare. Läs mer»

Nytt skolmaterial inom klimat
och miljö

För dig som lärare finns nu
utbildningsmaterial i form av
forskningsnyheter inom klimat och
miljö, med frågor kopplade till
läroplanen. Läs mer»

Zooma med en kemidoktorand

Mitt i rådande pandemi bedrev
kemidoktorander ett lyckat projekt för
att stötta kemilärare. I vår tas projektet
upp igen. Läs mer»

20 oktober

Attityder till flerspråkighet»
Delta i ett online-seminarium om
forskning kring språklärares attityder till
flerspråkighet i klassrummet.

27 oktober

Lärarnas forskningskonferens»
För nionde året i rad anordnas
konferensen om lärardriven
skolforskning.

EVENEMANG

 

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.
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Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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