
Receptet på framgång i skolan

FILM. Vuxenstöd och nätverk är
receptet på framgångsrika studier för
unga i skolan. Detta oavsett elevens
bakgrund. Se filmen»

Hög kvalitet på utbildningarna
efter uppföljning

Universitetets lärarutbildningar får nu
omdömet hög kvalitet av
Universitetskanslersämbetet. Läs mer»
 
 

Svårt att öka lärarledd tid med
befintliga resurser

"Vi ser hellre att vägen går via en
översyn av produktivitetsavdraget än
genom ökad styrning och kontroll av vår
pedagogik". Läs mer»

Fortsatt fler vill bli lärare Ensidig politisk debatt om
modersmål
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"Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning"

Den segregerade svenska skolan skiljer sig från högprestigeskolor utomlands som
välkomnar blandade elevgrupper. Forskare ser nu en splittring som har nått även
resursstarka elever. Läs mer»
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Nio procent fler än förra året har anmält
sig till lärarprogrammen inför
höstterminen. Läs mer»

Modersmålsämnet ställs ofta mot
inlärning av svenska i den politiska
debatten, visar ny forskning. Läs mer»

Förskolebarns hjärnor tränas
med ny metod

Forskare utvecklar metoder för att
hjälpa barn som växer upp i otrygga
miljöer så att de ska klara sig bättre i
skolan och i övriga livet. Läs mer»

Forskning för hållbar utveckling

Ta del av forskningen i filmer som är
kopplade till de globala målen. Kanske
passar de in i din undervisning för
högstadiet och gymnasiet? Se
filmerna»

Disputation i ämnesdidaktik

Henning Bengtsson lägger fram
avhandlingen Att utveckla
mellanstadieelevers kritiska och
temporala tänkande.
En lärandeverksamhetsteoretisk studie
rörande hållbar utveckling.
Digitalt
30 april kl 13.00-17.00
 

Rektorsprogrammets
forskningskonferens

Årets tema är skolors organisering och
organisatoriskt nytänkande.
Digitalt
5 maj kl 09.30-16.40
 
 

Häng med på experiment med
flytande kväve

Vetenskapens hus undersöker vilka
märkliga experiment det går att göra
med vätska som är -196°C.
Digitalt
8 maj kl 10.00-13.00

Disputation i specialpedagogik

Jude K. Tah försvarar avhandlingen The
market for whom? Consumers in need
of special support in the Swedish
market system of education.
Digitalt
21 maj kl 10.00-12.00

Fler nyheter om skola och utbildning »
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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.
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Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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