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Vad
”"The borders between
preschool and school:
Swedish preschool
teacher´s perspectives"

http://www.tandfonline.com
/doi/pdf/10.1207/S1532698
5EP3703_3?needAccess=
true

Silvia Edling
Mona Blåsjö

Artikel om teorier

Ulrika Serrander

Ett kapitel ur: Erixon &
Josephson (red.) (2017):
Kampen om texten.
Examensarbetet i
lärarutbildningen.
https://www.adlibris.com/s
e/bok/kampen-om-texten9789144119304

Kampen om texten – ett
forskningsprojekt om
skrivande på
lärarutbildningar

Bonus: Artikel om ’Hur
skriver studenterna’

Kommentar
Presentationen bygger på en
nyligen
gjord
konferenspresentation (ECERA,
i Bolonga)
Artikeln finns med i det urval av
artiklar som jag läst som en del
av den forskningsöversikt jag
håller på med. Jag skulle vilja ta
upp den på högre seminariet,
dels för att få diskutera och bryta
ner innehållet, men även för att
sätta in den i sitt sammanhang i
förhållande till pragmatismen. Är
det som hävdas här självklart, är
det originellt nytänkande, eller
kanske
någonstans
där
emellan?

Fortsättning från våren
Ett fyraårigt projekt med studier
om lärarutbildning på fyra
universitet kommer i höst med
en antologi utifrån sina resultat.
De handlar bl.a. om hur
utbildningarna och studenterna
förhåller sig till läraryrket och
till vetenskaplighet, samt om
själva texterna, främst de
självständiga arbetena.
Utbildningar för olika typer av
lärare och i olika ämnen
studerades. Mona Blåsjö, docent
i nordiska språk, Stockholms
universitet, rapporterar från
projektet."
Ett fyraårigt projekt med studier
om lärarutbildning på fyra
universitet kommer i höst med
en antologi utifrån sina resultat.
De handlar bl.a. om hur
utbildningarna och studenterna
förhåller sig till läraryrket och
till vetenskaplighet, samt om
själva texterna, främst de
självständiga arbetena.
Utbildningar för olika typer av
lärare och i olika ämnen
studerades.
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Projekt om religiositet hos
unga vuxna med
högfungerande autism

2017-11-13
10-12
Sal 31:217

Sarah Ljungqvist
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Annika Elm

Användning av svenska i
arbetslivet i Baltikum, i
Finland och på Island preliminära resultat och
reflektioner (PP)
Förskolan och NO
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Emma Arneback
(Örebro Universitet)

Ett kapitel ur: Erixon &
Josephson (red.) (2017):
Kampen om texten.
Examensarbetet i
lärarutbildningen.
https://www.adlibris.com/se
/bok/kampen-om-texten9789144119304.
Kapitel Bifogas.
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Sara Irisdotter
Aldenmyr

Pedagogisk rytm och
etiska dimensioner i
läraryrket. Artikel bifogas.

Sören Högberg
(Högskolan i Falun)

Ifall ni vill ha en text kan jag
skicka utkastet till min artikel
som är inne i
publikationsmaskinerier
(revidering som ska godkännas).
Presentation av några
preliminära resultat från
pågående projekt:
enkätundersökning och syfte
och sammanhang i stort.
Presentation av några
preliminära resultat från
pågående projekt:
enkätundersökning och syfte
och sammanhang i stort.
Fortsättning på tidigare tema:
PP presentation med syfte att
leda fram till vidare samtal i
gruppen om texters betydelse
på lärarutbildning.

Presentation av teoretiska
utgångspunkter och empiriska
exempel. Diskussionen som
följer kan röra såväl våra
enskilda presentationer som vår
tänkta fortsättning

