
Vikten av språkutveckling i
förskolan

Tidig exponering för svenska är
avgörande för barns språkutveckling. I
takt med att fler barn har annat
modersmål ökar behovet av att
utbildningen stärker språkstödjande
arbetssätt. Läs mer»

Något färre sökande till vårens
lärarutbildningar

Totalt närmare sju tusen anmälningar
har gjorts till de lärarprogram som
startar vid universitetet i vår. Det är
fyra procent färre jämfört med
toppnoteringen vårterminen 2021. Läs
mer»

Storföretag bakom
programmering i skolan

Många aktörer från den privata sektorn
hade inflytande och medverkade aktivt i
politiken för att införa programmering i
skolan. Läs mer»

Kemiläraren som brinner för
integration

Anders Hansson har påbörjat sitt
tjugofemte läsår som gymnasielärare i
kemi. Han använder naturvetenskapen
som inkörsport till integration. Läs
mer»
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Får vem som helst prata förortsslang?

Vårt sätt att prata påverkar hur vi uppfattar varandra och omvärlden. Men hur ska vi
då prata för att inkludera olika kulturer och identiteter? Förändrar vi något om vi
ändrar på språket? Ny forskning följer diskussionerna hos politiskt aktiva ungdomar i
en innerstadsskola. Läs mer»
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Stärkt samverkan med skola och
myndigheter

"Vi har omfattande verksamhet för att
bistå Skolverket med kunskapsspridning
och utbildning för huvudmäns, skolors
och lärares utveckling. En regional
organisation bör kunna stärka
universitetets möjligheter att vara
delaktiga i utformning av insatser och
erbjuda relevant
kompetensutveckling." Läs mer»

Release för boken "Sexualitet
och relationer"

Författarna till boken presenterar
innehållet och svarar på frågor.
19 okt 16.00-17.00
Plats: Zoom

Disputation i rättsvetenskap

Maria Refors Legge försvarar sin
doktorsavhandling "Skolans skyldighet
att förhindra kränkande behandling av
elever – en rättsvetenskaplig studie".
21 okt 10.00-13.00
Plats: Aula Magna och Zoom

Disputation i barn- och
ungdomsvetenskap

Sandra Karlsson lägger fram sin
avhandling "Children's lived rights: The
everyday politics of asylum-seeking
children".
29 okt 13.00-16.00
Plats: Hörsal 110 och Zoom

Disputation i ämnesdidaktik

Steven Dahl försvarar avhandlingen
"Lärdomar av folkmord – Undervisning
och lärande som historisk tolkning och
orientering".
12 nov 09.00-12.00
Plats: Nordenskiöldsalen

Disputation i förskoledidaktik

Teresa Elkin Postila lägger fram
avhandlingen "(O)ändligt vatten. En
studie om hur förskolebarn som
kännare engageras i samhälleliga
miljöfrågor".
12 nov 13.00-16.00
Plats: Hörsal 110 och Zoom
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Kontakt: lararutbildningsnyheter@su.se
 
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling
genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
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