
Yrkeslärarutbildningen håller hög
kvalitet

Universitetets yrkeslärarprogram
bedrivs med ett stort engagemang och
kunnande inom yrkesutbildning med
tillhörande forskning. Läs mer»

Ny profil för teckenspråkig
undervisning

Till hösten startar en ny grundlärarprofil
mot teckenspråkig tvåspråkig
undervisning. Läs mer»

Genomströmningsproblem på
lärarutbildningarna – myt eller
verklighet?

"Andelen studenter som stannar kvar i
utbildningen ökar över tid. De åtgärder
som universitetet hittills vidtagit verkar
alltså ge resultat, vilket förstås är
glädjande." Läs mer»

Högstadielärare mer utsatta för
covid

Varken förberedelseklass eller
vanlig klass passar alla
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Flickor som haft hjärntumör tappar mer i betyg än pojkar

Flickor tappar mer i skolresultat efter sin hjärntumör än vad pojkar gör. Störst är
svårigheterna i ämnet engelska. Läs mer»
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Övergången till distansundervisning
hade begränsade konsekvenser för den
allmänna smittspridningen. Men
högstadielärare löpte större risk att
smittas. Läs mer»

De två modellerna för mottagning av
nyanlända elever skapar inte i sig självt
goda villkor för varje elev. Läs mer»

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå
diagram om viktiga samhällsfrågor. Läs
mer»

Samarbete främjar vägledning

En lyckad studie- och yrkesvägledning
för nyanlända kräver att även lärare
engagerar sig. Läs mer»

Disputation i specialpedagogik

Malin Lönnerblad försvarar sin
avhandling "Academic Performance in
Swedish Ninth Grade Students Treated
for Brain Tumours".
Digitalt
26 februari kl 10.00-12-00
 

Specialpedagogikens dag

Årets tema för specialpedagogikens dag
är "Autism, delaktighet och lärande i
förskola och skola". Anmäl dig senast 4
mars.
Digitalt
10 mars kl 09.00-16.15
 

Centrum för barnkulturforskning
40 år

Jubileumsgalan bjuder på spännande
samtal och lysande scenkonst. Anmäl
sig senast 12 mars.
Digitalt
18 mars kl 15.30-17.00

Hållbarhetsforum 2021

Årets tema är "Från kris till hållbar
samhällsutveckling". Anmäl sig senast
12 april.
Digitalt
22 april kl 08:45-15.30
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Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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