
Svenska elevers styrka i Timss

Resonemang och statistik är
kompetenser i Timss som sticker ut
bland svenska elever. Läs mer»

Distansundervisning i gymnasiet
kräver tydliga ramar

Gymnasieelever som får undervisning
på distans behöver tydliga ramar för att
bättre kunna hantera den plötsliga
friheten. Läs mer»

Framtidens undervisning om sex
och relationer

Ett nytt forskningsprojekt vill stärka
skolans ämnesövergripande arbete
kring undervisningen i sex och
relationer. Läs mer»

Kränkningar och kärlek vävs
samman i ungdomars nätvardag

Unga tjejers vardag på sociala medier
är en miljö där hat och kränkande
handlingar vävs samman med
vänskapsyttringar och kärlek. Läs
mer»

Anpassningar för VFU under
coronapandemin

Bli VFU-handledare på distans
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Black metal – Ett sätt att tala om smärta och ondska i musikform

Black metal är en genre som kan influera skolans musikundervisning att
kommunicera svåra och jobbiga känslor, menar forskare. Läs mer»

https://www.su.se/nyheter/svenska-elevers-styrka-i-timss-resonemang-och-statistik-1.531196
https://www.su.se/nyheter/distansundervisning-i-gymnasiet-kr%C3%A4ver-tydliga-ramar-1.530731
https://www.su.se/nyheter/s%C3%A5-formas-framtidens-undervisning-om-sex-och-relationer-1.526115
https://www.samfak.su.se/om-oss/nyheter/kr%C3%A4nkningar-och-k%C3%A4rlek-sammanv%C3%A4vs-i-ungdomars-n%C3%A4tvardag-1.522313
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=11808&e=[email]&r=[field1]&h=8437845E84A5DF01A8BAD2522CF55B3B
https://www.su.se/2.667/2.58312/1.531702


Trots utmaningar med VFU under
coronapandemin kan de flesta
lärarstudenter genomföra den. Läs
mer»

Kurserna för dig som vill handleda
lärarstudenter under VFU i förskola eller
fritidshem ges i vår på webben.
Läs mer»

Disputation i religionsdidaktik

Kristian Niemi lägger fram avhandlingen
Religion in Indian schools. Exploring
national systems of religious education
through 'mirroring'.
16 dec
Plats: Online

Disputation i barn- och
ungdomsvetenskap

Fanny Pérez Aronsson försvarar
avhandlingen “Do I look white?”
Creating community in online safe
spaces for racialized youth.
8 jan
Plats: Online
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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: Mayhem live at Hole in the Sky 2011 av Christian Misje (CCBY-SA3.0),
Mostphotos, Maria Sbytova/Mostphotos, Eugenio Marongiu/Mostphotos, Mostphotos,
Jens Olof Lasthein, Niklas Björling, Kristian Niemi, Fanny Pérez Aronsson.

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