
Framgångsrik samverkan mellan
hem och skola

Lagom involverade föräldrar är idealt,
tycker lärarna. Föräldrarna å sin sida
vinner på att använda sina sociala och
kulturella resurser. Läs mer»

Skolmaten på 60-talet gav
eleverna högre livsinkomst

Skolmaten ger långsiktiga fördelar på
skolelevernas hälsa, utbildning och
inkomst genom livet, visar ny forskning.
Läs mer»

Stort tapp för inlärningen under
pandemins skolstängningar

Elever i grundskolan lärde sig lite eller
ingenting när de studerade hemma
under den tid skolan var stängd på
grund av coronapandemin. Läs mer»

Skolvalet problematiskt för
elever i behov av särskilt stöd

Skolmarknaden misslyckas med att ge
tillräcklig information för att underlätta
skolvalet för elever i behov av särskilt
stöd, visar en ny avhandling. Läs mer»

Vikten av tonåringars
välbefinnande

Forskande lärare i språk bakom
ny bok
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Sämre språk och självreglering hos ekonomiskt utsatta förskolebarn

Låg socioekonomisk status är en riskfaktor för barns utveckling av språket och viktiga
förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning. Det visar en stor
undersökning bland över 400 svenska förskolebarn. Läs mer»
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Forskningen kring positiv
ungdomsutveckling lyfter fram ungas
kompetenser och motståndskraft.
Läs mer»

Genom att forska har yrkesverksamma
lärare skapat bättre förutsättningar för
att utveckla skolans språkundervisning.
Ladda ner boken om deras forskning.
Läs mer»

Handdockan som pedagogiskt
verktyg

En dag med inspiration och kunskap för
dig som vill införliva mer dockteater i
ditt arbete.
3 sep
Plats: Marionetteatern

Dyslexikongress 2021

Att bli vän med det skrivna ordet är
temat för den nionde nordiska
kongressen om dyslexipedagogik.
19-21 aug
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.
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Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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