
Vad lockar oväntade naturvetare
till universitetet?

Vad är det som gör att studenter från
icke-akademisk bakgrund fortsätter till
högre utbildning inom naturvetenskap?
Om det forskar Anna Danielsson. Läs
mer»

"Kreativitet är centralt för
läraryrket"

Att vara lärare är att vara designer av
undervisningen, menar Elisabeth Rolf
som forskar om pedagogiska mönster
kopplat till elevers digitala kompetens.
Läs mer»

Viktigt känna tillit i skolan

Ett utvecklat samspel mellan lärare och
elever stärker tilliten och tron på sig
själv. Men förutsättningarna för goda
relationer brister på flera nivåer, visar
ny forskning. Läs mer»

Psykisk ohälsa i skolan kopplat
till större risk för utanförskap

Tonåringar som upplever psykiska
problem i högstadiet har större risk att
varken vara i arbete eller utbildning
som unga vuxna, jämfört med dem som
har få eller inga symtom på psykisk
ohälsa. Läs mer»

Demokratin 100 år Jubileumspris för digitalt lärande
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"Lärarutbildningarna ska bli ännu bättre"

Från årsskiftet får en ny beredning ansvaret för samtliga lärarutbildningar. Läs mer»
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Som en del av 100-årsjubileumet av
den allmänna och lika rösträtten finns
ett utbildningsmaterial riktat mot
gymnasieskolan. Läs mer»

Två av universitetets forskare får
Guldäpplets jubileumspris för att ha
utvecklat den digitala kompetensen hos
lärare och elever. Läs mer»

Tydligare organisation av
lärarutbildningarna

"Utveckling av utbildningarna kommer
att bli enklare att bedriva, studenterna
får en tydligare hemvist för sin
utbildning, samordningen ger möjlighet
till effektivisering, och samverkan med
omgivande samhälle blir enklare" 
Läs mer»

Disputation om skolutveckling

Ulf Jederlund lägger fram sin avhandling
"Trustful relationships and school
development". Anmälan krävs.
Plats: Nordenskiöldsalen och Zoom 17
dec.
 

Disputation om läs- och
språkutveckling

Birgitta Herkners disputerar med
avhandlingen "Studier av läsrelaterade
språkliga förmågor i förskola och
läsutveckling i grundskola".
Plats: Lärosal 31 hus 4 i Albano, och
Zoom 3 feb.

Specialpedagogikens dag

2022 års tema är "Delaktighet och
lärande under pandemin".
Digitalt via Zoom 9 mars.

Tvåspråkighetsforskning 40 år

Symposium med anledning av att
universitetets flerspråkighetsforskning
firar 40 år.
Plats: Reinholdsalen, Juristernas hus 17
juni.

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