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Annan Information
En tredje sak handlar om detta att träda ut ur samtidens sätt att se. För att sjunga nuet, skriva
nuet, måste man ta sig ur samtiden. Ungefär så tycks hans tanke se ut. Det är här han går som
mest metodiskt och egensinnigt tillväga. Han har en känsla av att Amerikas själ mycket starkt
har med inbördeskriget att göra. Hans sätt.
Lyfta upp och trycka ner - Autism och Aspergers konferens i Göteborg 12-13 oktober 2016.
Lågaffektiv teori och metod, del 1. 198406-UR-Samtiden-Lyfta-upp-eller-trycka-nerLagaffektiv-teori-och-metod-del-1.

14 mar 2017 . Johan Hallberg är rektor för Malmaskolan i Kolsva och har de senaste åren blivit
något av en profil för förstärkt elevhälsa. På Malmaskolan var endast 80-85% behöriga till
gymnasiet när skolans förändringsarbete började, när föredraget hölls 2015 var 100% av
eleverna behöriga till gymnasiet.
15 apr 2017 . Franciska Levy berättar om sina upplevelser under andra världskriget och om
hur hennes familj tvångsförflyttades till Auschwitz. Föräldrarna mördades men hon och
systern lyckades överleva och förflyttades till ett arbetsläger. Efter krigsslutet kom Franciska
till Sverige och skapade sig ett nytt liv. Inspelat.
4 dec 2014 . TV. UR Samtiden – Hjärndagen 2014. Varför är inte alla positiva hela tiden?
Mikael Landén är professor och överläkare i psykiatri och berättar om bipolärt syndrom. Det
kan innebära att man pendlar mellan depression och mani. Inspelat den 13 oktober 2014 i
Stockholms konserthus. Arrangör: Stiftelsen.
ASE Planatery Congress XXVIII - filmklipp från UR Samtiden. Under öppningsceremonin,
temasessionen och teknisk session 2 och 3 var UR Samtiden på plats för att filma. En mäng
presentationer och diskussioner finns samlade under deras tema "100 astronauter på svensk
jord".
The latest Tweets from UR SAMTIDEN (@URsamtiden). UR Samtiden sänder föreläsningar,
samtal och debatt i @Kunskapskanalen varje dag. Efter sändning hittar du alla våra program
på #URskola och i #URPlay. Sweden.
10 jan 2016 . Litteratur Stefan Bergmark: Rapporter från verkligheten samt en och annan dröm
Norlén & Slottner förlag.
21 okt 2015 . SVT filmade vissa föreläsningar under Släktforskardagarna 2015 i Nyköping och
snart kommer dessa att visas på Kunskapskanalen UR i programmet UR Samtiden.
Kunskapskanalen UR visar även Karin Bojs från Bokmässan 2015. Se program och tider
nedan. Samtliga program kommer efter sändning att.
9.00: Att omvärdera vad som är viktigt. 9.20: Jörn Donners Finland. 9.40: Att säga det man
menar.Denna dag har UR Samtiden ett uppehåll i Kunskapskanalen kl. 10.05-10.50.10.50: Ett
sår från Indonesiens förflutna. 11.10: Vad kostar en kroppsdel? 11.30: Måste man gå en
skrivarkurs för att bli författare. 11.50: Kriget på.
2012 - UR Samtiden. Längd 1:38:39. Brian Butterworth, professor i kognitiv neuropsykologi
håller ett föredrag om vad dyskalkyli är för något. Se video. Vad vet vi om dyskalkyli. 2010 UR Samtiden. Längd 1:03:08. Logopeden Markus Björnström föreläser om vad dyskalkyli är.
Se video. Inpirerande matematik. 2014 - UR.
. hittar en väg ut ur samtiden och in i det förflutna utan att förlora någondera ur sikte, och
lyckas medkonststycket att göra kopian originell utan att förändra den, av den enkla
anledningen att hela nittonhundratalets mentalitetföljer med honom tillbaka och lägger sig som
ett tryck under meningarna Cervantes en gång skrev,.
24 okt 2016 . Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn ställer stora krav hos oss
vuxna. Nedan kan du lyssna på och använda delar av föreläsningen för att reflektera
tillsammans, eller varför inte titta på hela. Här kan ni se en föreläsning med Lasse Lindsjö:
”UR Samtiden – Hur kan utåtagerande barn.
UR Samtiden, Stockholm. 3,3t gillar. UR Samtiden ger dig helheten. Vardagar 15.00 - 18.00.
Lörd och söndagar 9.00 -15:00 i Kunskapskanalen. När du vill:.
Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor - vetenskap och kunskap.
29 nov 2016 . UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling med Aiman Jihar. Aiman Jihar,
biträdande skolchef Magelungens grundskolor, visar hur man kan flytta fokus från hur
eleverna agerar till hur de professionella agerar och på så vis undvika ogynnsamma
maktkamper. Ibland utmanas skolans personal av elever som.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/nationell-samling-mot-hedersrelaterat-vald. UR Samtiden
– Polisforskning pågår – Hedersrelaterat våld (2010): http://www.ur.se/Produkter/157777-URSamtiden-Polisforskning-pagar-Hedersrelaterat-vald. UR Samtiden – Kvinnlig könsstympning
– Film och vägledning om könsstympning.
Tablå för Kunskapskanalen · 15.00UR Samtiden. Visas inte i SVT Play. 18.00Island runt ·
18.40Guld på godset · 19.40Med livet som insats · 20.10Färgernas hemligheter · + Visa fler.
Här berättar landskapsarkitekten Thrainn Hauksson, som är en av dem som ligger bakom
dessa expansionsplaner. Arrangör: Svenska mässan. Favorit Rekommendera Internet Movie
Database. 15:00 (18:00). UR Samtiden. Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor –
vetenskap och kunskap. Producerat år 2016.
Sara Azzazi från Fryshuset Göteborg berättar i UR Samtiden om verksamheten Barn till
ensamma mammor, om historien bakom och om riskerna med att växa upp i utanförskap. Se
föreläsningen här >>. Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med
sin ensamstående mamma under ekonomisk eller.
24 mar 2016 . En 20 minuters föreläsning med Jacob om varför det kommer så många "larm"
kring mat hela tiden och varför du kan ignorera nästan alla med gott samvete!
14 maj 2013 . Nu finns TNCs (och de andras) föredrag från Språkforum 2013 att beskåda via
UR. Se föredraget här. Titeln var ”Fack-, vad kul!” och handlade om fackspråk, jargong – och
en besticklåda.
7 nov 2017 . Över 900 besökare kom till Aula Medica för att ta del av föreläsningar och
panelsamtal om ny forskning, behandling, ätstörningar inom elitidrotten samt ätstörningar ur
ett syskonperspektiv. UR samtiden var på plats och filmade hela eftermiddagen och nu kan ni
som inte hade möjlighet att närvara ta del av.
17 okt 2016 . Föreläsningar om ljud och hörsel, om allt från cochleaimplantat för skolbarn till
ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och om hur det är att skilja sig från normen på olika sätt.
Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Till föreläsningarna >.
15 nov 2017 . Tillbaka. Kunskapskanalen Onsdag 15/11 15:00 - 18:00. UR Samtiden. Om
avsnittet Genre: Vetenskap Längd: 3h. 15.00: Inte ett moln så långt ögat kan nå. 15.45:
Gutenberg och Google. 16.30: Romanens öde i autofiktionens tidevarv. 17.20: Doften av en
man. 17.35: Är det roligt att vara alkoholist? UR.
http://ur.se/Produkter/174933-UR-Samtiden-Hjarnskadeforum-2013-Hjarnansanpassningsformaga. Hjärnkraft/RTP presenterar sin undersökning. Hur uppfattar brukarna
kvalitén på de rehabiliterings- och stödinsatser som samhället ger personer med hjärnskador?
Hjärnkraft och RTP presenterar den kartläggning som de.
4 apr 2017 . Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister, menar att det just nu
pågår en konsumentledd hållbarhetsrevolution. Det är inte alltid marknaden och politiken
hänger med, menar Bolund. Här redogör han för hur regeringen jobbar för en hållbar framtid.
Inspelat den 7 mars 2017 på Arkitektur-.
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller
dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande
och lärorika.
21 maj 2017 . Konsten att påverka hälsan. Tim Noakes, professor i träningsfysiologi och
idrottsnutrition samt författare till storsäljaren “Lore of Running”, berättar om hur han tog
steget över till lågkolhydratkost och hur en ändrad kost kan bidra till bättre prestationer och en
förbättrad hälsa. Han har sprungit mer än 70.
6 nov 2015 . Media på TV och internet. UR Barn, unga och normalitet - Tre vägar mot
Tillgänglighet och Delaktighet, Video på UR: http://www.ur.se/Produkter/172752-Barn-ungaoch-normalitet?q=hedvall. UR Samtiden - Design för hållbarhet - Levande tillgänglighet,

http://www.ur.se/id/160285; Filmer på Fungerande.
5 apr 2017 . Den 22 februari 2017 arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella
föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på
plats och filmade föreläsningarna som hölls i aulan.
1 jul 2017 . Hej. Var..hur hittar jag alla dessa föredrag? Får bara fram de 2 första. tack Peter
Tablå för Kunskapskanalen 09.00UR SamtidenSe programmet i UR .
Utgivningsåret 2016. Föreläsningarna filmades av UR Samtiden. Bokprovning 2016.
Utgivningsåret 2015. Föreläsningarna filmades av UR Samtiden. Bokprovning 2015.
Utgivningsåret 2014. Föreläsningarna filmades av UR Samtiden. Bokprovning 2014.
Utgivningsåret 2013. Föreläsningarna filmades av UR Samtiden.
Se Hans Persson på UR Samtiden - Naturkunskap för lärare. UR Samtiden - Naturkunskap för
lärare. (46 min. Från 2012). Se programmet på UR. När lärarfortbildaren och
läromedelsförfattaren Hasse Persson blev mellanstadielärare så började han utveckla fysikoch kemiundervisningen tillsammans med sina elever.
Hållbart ledarskap; Utveckling genom mångfald. CreativeMorningsMorgonseminarium om
Retoy. Malmö Stads LedarskapsdagLek dig till en bättre värld! UR SamtidenSmå
världsmedborgare som byter, lånar och skapar leksaker. Slide background. "Soledad föreläste
för våra 1000 chefer på temat Lek dig till en bättre värld.
. programmets längd; C: Välj språk för undertextning; F: Visa spelaren i helskärmsläge; Esc:
Avsluta helskärmsläge. UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada : Tips och tricks för
småbarnsförädrar i rullstol UR - Kunskapsbanken UR Samtiden - Att leva med
ryggmärgsskada : Tips och tricks för småbarnsförädrar i rullstol.
UR Samtiden. Torsdag 21 december, kl 15:00 - 18:00. Produktionsår 2017, Avsnitt 123 av 133.
Fler visningar av samma program. Fredag 15 december, 15:00 · UR Samtiden · Lördag 16
december, 09:00 · UR Samtiden · Söndag 17 december, 09:00 · UR Samtiden · Måndag 18
december, 15:00 · UR Samtiden · Tisdag 19.
Haschavvänjningsprogram HAP Ut ur dimman. Missa inte våra Norska vänners sida om
Cannabis påverkan och behandling. Åtta korta filmer. helsefilm. Boken "Vägen ur
haschmissbruket". För cannabis information på ryska . Februari. UR Samtiden - Fakta om
cannabis. Metod för behandling, 43 minuters föredrag på TV.
UR Samtiden. 9.00: En faktabaserad världssyn möter Astrid Lindgrens sagovärld. 9.50: AnnHelén Laestadius: Om mig och Madicken. 9.55: Olikheter är våra största möjligheter. 10.15:
Unga idag: Feminister, antirasister och gamers. 10.55: Nytolkning av Bröderna Lejonhjärta.
11.25: Philip Pullman: Om berättande.
Jonas Hassen Khemiri om sin roman "Allt jag inte minns". Kulturjournalisten Eric Schüldt
leder samtalet. Inspelat den 25/9 2015 på Bokmässan i Göteborg.
. programmets längd; C: Välj språk för undertextning; F: Visa spelaren i helskärmsläge; Esc:
Avsluta helskärmsläge. UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada : Tips och tricks för
småbarnsförädrar i rullstol UR - Kunskapsbanken UR Samtiden - Att leva med
ryggmärgsskada : Tips och tricks för småbarnsförädrar i rullstol.
21 aug 2017 . UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Undervisning i förskola : Riskerar leken
att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som
undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda
lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar.
Ibland vågar man inte fråga föräldrar eller lärare men om det finns en sådan bok kan man lära
sig ändå, säger Paulin. – Jag pratar inte eller frågar inte om sex och samlevnad hemma. Jag
pratar med mina kompisar men jag frågar inte mina föräldrar, berättar Kbra. – Det finns några
idioter, killar, de springer bakom tjejer hela.

21 jan 2016 . Under sina tonår gick Magnus Utvik med i en kommunistisk sekt som
förespråkade väpnad revolution. Gruppen utövade hård kontroll över medlemmarna, med
utfrysning som följd för den som inte var renlärig nog. Här berättar Magnus Utvik om hur han
först i vuxen ålder kom till insikt om hur medlemskapet.
26 nov 2017 . Upplagt för 5 dagar sedan. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett flermedialt
public servicebolag som ska göra skillnad i männi.See this and similar jobs on LinkedIn.
Baring överträffas dock av Schwarz som i sin bok om ”världsmakten Tysklands återkomst”
använder begreppet Förintelsen (ty.: Holocaust) endast en gång och då för att beteckna
kärnvapenkrig (ty.: ”nuklearer Holocaust”).109 Patriotiska historiebilder Normalitet innebär att
vilja ett Tyskland som hämtar sin kraft ur samtiden.
25 jan 2017 . EABCT är en förkortning för EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL
AND COGNITIVE THERAPIES. Se föreläsningen på UR Samtiden:
http://urskola.se/Produkter/199408-UR-Samtiden-Europeiska-KBT-kongressen-2016Behandling-av-posttraumatiskt-stressyndrom. Relaterat: Nya riktlinjer för.
De ämnen som Komedin visar fram utgör en enligt antik måttstock vidunderlig blandning av
högt och lågt: där finns personer ur den nätt och jämnt förflutna historien, ja ur samtiden, och
därtill, trots vad som sägs i Par.17,136-38, ingalunda endast sådana som vunnit rykte; de
framställs mycket ofta rättframt och obeskuret i sin.
27 nov 2017 . UR Samtiden Prylar i Sverige Marinmuseum. Gymnasieelever visar
Marinmuseum på arabiska, dari, somaliska, svenska och teckenspråk. De berättar om
dramatiska händelser och visar upp historiska föremål. Det handlar om allt från Karlskronas
grundande till u-båten Neptun. Inspelat 21-23 november.
Stockholm 1856 Geijerstam, Gustaf af, Ur samtiden: litteraturstudier. Stockholm 1883
Gentikow, Barbara, Skandinavien als präkapitalistische Idylle. Neumünster 1978 Goethe,
Johann Wolfgang von, Ur min levnad: dikt och sanning. Stockholm 1923 --- Skrifter i urval,
Stockholm 1932 Goodman, Kay, ”Motherhood and Work:.
UR Samtiden är ett tv-program som visas i Kunskapskanalen och på UR Play, producerat av
Utbildningsradion ("UR"). Programmet hade premiär den 18 januari 2010 och ersatte
tillsammans med SVT Forum det tidigare programmet 24 Direkt. Programidén bygger på
amerikanska C-SPAN. Programmet har ett folkbildande.
Förord till den elektroniska utgåvan. Detta verk av Gustaf af Geijerstam (1858-1909) med
illustrationer graverade av xylografen Ida Falander (1842-1927) har digitaliserats i mars 2008
från Harvard University av Google Books och anpassats för Projekt Runeberg i december 2013
av Ralph E. This volume was scanned.
för 8 timmar sedan . 15.00: I mitt hjärta finns du kvar - om barn och sorg. 15.20: Blir vi
våldsamma av sport? 15.40: Pest eller kolera? 16.00: Skuggorna vi bär. 16.20: Vad händer med
barnen? 16.40: Sex och samlevnad för unga nyanlända. 17.00: Sverigebilder till Trump. 17.05:
Komedi och representation. UR.
7 dec 2015 . UR dokumentärer – kost och hälsa. UR Samtiden - EAT 2014 : Det onödiga
överflödet av mat/UR Det onödiga överflödet av mat – Tristram Stuart är författare och
aktivist. Han berättar om sin kampanj Feeding5k som handlar om att väcka uppmärksamhet
kring hur mycket mat som slängs. Han pekar på.
7 dec 2017 . Vi bombarderas av ett aldrig sinande flöde av information och det finns snart
digitala verktyg för allt vi vill göra. Är det en utveckling som bara kommer att fortsätta?
Angela Oguntala, framtidsanalytiker, tror att vi kommer att omvärdera vad vi gör med.
ROBOTDAGEN PÅ TV. Den stora robotdagen filmades av UR Samtiden och inspelningarna
har visats på Kunskapskanalen. Alla inslag finns nu tillgängliga att ses på UR Play Robotdagen. PÅ TRÖSKELN TILL EN NY ERA. Det har sagts att vi står på tröskeln till en ny

era. På allt fler områden tar maskinerna plats jämte.
4 Nov 2017Se UR Samtiden i UR Play! UR Samtiden är en programserie med ett stort antal .
UR Samtiden var på plats och har publicerat klipp med föredragshållarna som ger sitt speciella
perspektiv på begreppet visdom. Se videoklippen på UR Samtiden. PROGRAMMET. Vägar
till visdom. Professor, och författaren Stefan Einhorn, CSS vid Karolinska Institutet lägger
grunden till visdomsbegreppet. Varför visdom?
De europeiska länderna har olika utgångspunkter för att skydda sina minoritetsspråk. Jarmo
Lainio, professor i finska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska ger en historisk tillbakablick. Programmet sänds fredag 29 april kl
14.00–14.25 i UR Samtiden, med repris 30 april kl 9.00–9.25.
UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du söka lediga
jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför.
Klockan: 15.00 UR Samtiden. 15.00: I mitt hjärta finns du kvar - om barn och sorg. 15.20: Blir
vi våldsamma av sport? 15.40: Pest eller kolera? 16.00: Skuggorna vi bär. 16.20: Vad händer
med barnen? 16.40: Sex och samlevnad för unga nyanlända. 17.00: Sverigebilder till Trump.
17.05: Komedi och representation. UR.
24 nov 2017 . Sveriges Utbildningsradio, UR är ett flermedialt public servicebolag som ska
göra skillnad i människors lärande. UR:s uppgift är att bidra till kunskap och utbildning samt
att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. UR är i en spännande
utvecklingsfas och digital transformation.
24 maj 2017 . Program 5 april. Tid: 9.00 - 16.30 Lokal: SLU Campus, Undervisningshuset,
Aulan. Se klipp från hela konferensen. Klicka på pilen vid respektive föredrag. UR Samtiden
sänder konferensen i Kunskapskanalen i juni. (Se presentationer från dag två 6 april längst ned
på sidan).
18 maj 2017 . UR Samtiden – Populärvetenskaplig presentation av 2013 års Nobelpris i
fysiologi eller medicin. Home/Lecture Archive/UR Samtiden – Populärvetenskaplig
presentation av 2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. UR Samtiden –
Populärvetenskaplig presentation av 2013 års Nobelpris i fysiologi eller.
Hjärnans dag är en årligt återkommande kunskapsdag som Hjärnfonden har anordnat sedan år
2006. Under 2014 ägde dagen rum i Stockholm, Göteborg och Malmö och i mars 2015 var vi
på en fullsatt Oscarsteater i Stockholm. Hjärnans dag lockar varje år en stor och engagerad
publik och är mycket omtyckt. På Hjärnans.
För att genast komma in pä ämnet fann man lämpligast, atl öppna skriften med ett utdrag ur
historien om Calilina, i den förhoppning, att klassiska ulplook kunde vinna nàgot när samma
l'ramgàng, som de ur samtiden. Vâlvillige och benägne läsare! Sâlunda har detta lilla агЬеіе`
uppstâtt och dess plan blifvit utstakad. Denna.
. 2016-02-17 at 16.26.38. play. Formförbundet Preem – Klimatalternativ. Preem –
Klimatalternativ. Mina två liv. play. Formförbundet Mina två liv. Mina två liv. UR Samtiden.
play. Formförbundet UR Samtiden. UR Samtiden. Load more · Next director ©Copyright 2017
• Standart AB • Söder Mälarstrand 17 • 118 20 Stockholm.
615 SVT Text Måndag 11 dec 2017 Kunskapskanalen Tisdag 12/12 15.00 UR Samtiden UR
18.00 Multisamlare 18.05 Island runt UR 18.50 Kallt blod, heta känslor 19.40 Anpassa dig,
flytta eller dö UR T 199 20.10 Afrikas modigaste lejon 21.00 Att inreda ett slott 21.45
Dokument utifrån: Köttlobbyn 22.40 Färgernas.
24 nov 2017 . Lediga jobb: Redaktör till UR Samtiden | (Sveriges Utbildningsradio
AB)Sveriges Utbildningsradio, UR är ett flermedialt public servicebolag…
Ur Samtiden efter åtta generationers verk. Valdemarsvik I det bruna huset, vid Salutorget i
Valdemarsvik, har tiden på något sätt stått still, men samtidigt haft sin gång. Rytmiskt har

sekund lagts till sekund, medan urverkens entoniga tickande bildar en ensemble i otakt. Bo
Cederqvist. 11:34 | 2015-10-25. Så har det varit i.
UR Samtiden – Ett universum ur ingenting: Lawrence Krauss om universums uppkomst.
Lawrence M Krauss, professor i fysik vid Arizona State University i USA, besökte Sverige
2013 och föreläste då om Ett universum ur ingenting. En inspelning av denna föreläsning finns
på UR. Ett universum ur ingenting: Lawrence.
Nu är det dags: UR Samtiden sänder Historien om radio och tv. Nyhet: 2011-03-11. Är du
intresserad av svensk mediehistoria? Missade du det mediehistoriska seminariet på JMG i
november? Då ska du passa på att titta på TV. 14 mars börjar nämligen programserien
Historien om radio och tv i UR Samtiden.
. till 0% - 90% av programmets längd; C: Välj språk för undertextning; F: Visa spelaren i
helskärmsläge; Esc: Avsluta helskärmsläge. UR Samtiden - Förskolesummit 2015 :
Pedagogiska relationer i förskolan UR - Kunskapsbanken UR Samtiden - Förskolesummit
2015 : Pedagogiska relationer i förskolan. Gå till UR Skola.
Den 5 mars arrangerade Umeå universitet och SLU i Umeå "Samhällets utmaningar". UR
Samtiden fanns plats och filmade för Kunskapskanalen. Nu finns alla föreläsningar tillgängliga
på webben.
Nedan finns inspelningar från UR.se, Lärlabbet, SKL:s webbtv och Vardagspuls i TV4. Vill du
se webb-sändningen Att skapa bra . Här finns även ett utdrag ur Lärarlabbets avsnitt Ökad
psykisk hälsa. Du kan se dem här: . UR Samtiden - Skolforum 2014 : Stresshantering i
klassrummet UR - Kunskapsbanken UR Samtiden.
28 jun 2016 . Nu finns UR Play i den fjärde generationens Apple TV. Missa inte Brita Zackari
och Ulf Ellerviks populärvetenskapliga resa i Grym kemi eller Jan Gradvalls.
6 sep 2017 . Språkrådets årliga språkseminarium i finska spelades in av Utbildningsradion,
UR, och finns nu tillgängligt med svensk text på UR Samtiden-webbplatsen länk till annan
webbplats . Seminariet var en del av Finland 100-programmet och föredragen, som hölls av
föreläsare från både Sverige och Finland,.
17 apr 2016 . . längd; C: Välj språk för undertextning; F: Visa spelaren i helskärmsläge; Esc:
Avsluta helskärmsläge. UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt : Feministisk utrikespolitik och
mänskliga rättigheter UR - Kunskapsbanken UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt:
Feministisk utrikespolitik och mänskliga rättigheter.
Tord Söderqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om regeringsuppdraget som
getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt…
Kafka samlade alltid material ur samtiden, sin omgivning, vardagliga upplevelser, möten med
människor, läsfrukter, tidningsartiklar. Någon fritt fantiserande och fabulerande diktare var
han inte. I varje fall är det lätt att se ur Kafkas anteckningar, dagbok och oktavhäften, att han
strax efter besöket i Riva hösten började.
Teatern var ett medium precis som televisionen i dag är det. På båda scenerna - pressen och
teatern - gällde samma regler: man valde ut gestalter ur samtiden eller det förgångna för att
upplysa och fostra massorna. Johannesson formulerar väl hur teaterns dramaturgi kom att
tillämpas även i pressen: ”Därför tycktes också.
För parallellt med utvecklingen mot rationalitet och förnuft har genom hela moderniteten löpt
en annan: en som handlar om begär, drömmar, längtan, sken och yta. Det är mot dessa drag i
det moderna samhället som vi här ska rikta våra strålkastare. Glömskan av den andra
moderniteten har betydelse för könen. Ur den.
Titel: Stockholm XXVIII Short Film Competition: Skärvor ur samtiden; Längd: 82 min;
Festival: 2017; Sektion: Short Film Competition. Produktionsår: 2017. Dela · Tweeta · Dela
med E-post. Du kanske också gillar. Superpower Girl · Stockholm XXVIII Short Film

Competition: Formutmanarna · Time To Go · Hombre.
6 Jun 2014 - 39 min - Uploaded by GreyhackersBetydelsen av fysisk hälsa. Anders Hanse:
Källa: UR Samtiden - Duration: 57:53. Tina .
29 nov 2017 . När Johannes Anyuru började skriva stod han utanför etablissemanget. Efter
genombrottet som författare befann han sig plötsligt mitt i det han ville kritisera. Möt årets
Augustpristagare i ett långt och innehållsrikt samtal med Ida Linde. Inspelat den 28 oktober
2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör:.
sammas det förvånansvärt lite av organisationen. Det övergripande syftet med den här artikeln
är att undersöka emotionsarbete i behandling av migranter i psy- kiatrin, sett ur
behandlingspersonalens perspektiv, samt hur kraven på effektivise- ring av psykiatrin spelar
roll för det emotionella arbetet. Organisering i psykiatrin.
En lektion om skolan. Denna RBU-konferens genomfördes den 10 februari 2017 på Quality
Hotel Friends, Solna. Tack vare att delar av konferensen filmades av UR ges nedan möjlighet
att ta del av detta innehåll i efterhand. Längst ner på sidan finns länkar till de
powerpointpresentationer som visades under konferensen.
Begåvningsinitiativets konferens ”Begåvning – tillgång eller belastning?” om särbegåvning i
skolan sänds på Kunskapskanalen 18 och 19 mars 2014. Det kan även ses live på webben:
http://www.svtplay.se/kanaler/kunskapskanalen och sedan på UR Play i 6 månader. Hålltider
UR Samtiden ”Begåvning – tillgång eller.
9 apr 2015 . Årets upplaga av Caminos stora hållbarhetsdag, med temat "Framtiden är enkel"
hade besök av ett inspelningsteam från UR Samtiden. Nu har programmet sänts i
Kunskapskanalen och videoklippen är därmed tillgängliga här via UR Play.
Hos nyanlända elever finns stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya
samhället, men hur ska skolan ta vara på detta och ge bästa förutsättningarna? Nihad Bunar,
professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen berättar. Programmet sänds tisdag
16 februari kl 15.40–17.00 i UR Samtiden.
24 feb 2016 . Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders
Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov,
problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer
och system. Vi måste också våga.
2 jun 2017 . Det har blivit alldeles för mycket symbolhandlingar i miljöpolitiken. Parisavtalets
betydelse är grovt överdrivet. Avtalet är frivilligt och tänjbart. Det avgörande är vad som
händer i verkligheten. Många är nu hysteriska över att president Donald Trump drar USA ut ur
klimatavtalet som tecknades i Paris.
Pris: 237 kr. häftad, 2013. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Ur Samtiden:
Literaturstudier av Gustaf af Geijerstam (ISBN 9781293169025) hos Adlibris.se. Fri frakt.
28 apr 2016 . Program från UR Samtiden från Unga vuxna-dagarna 2016. Hälsoministerns syn
på unga vuxna. Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även
för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel
Wikström. Här berättar han om regeringens.
På varje förskoleavdelning och i varje klass finns det barn som kräver mer och som inte
reagerar som majoriteten. Vilka barn handlar det om och vilka signaler sänder de ut? Hur skall
vi som pedagoger förstå och tolka det vi upplever, och hur skall vi lyckas få dessa barn att
fungera väl i barngruppen? Logopeden och.
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, vill ersätta ordet faktaresistens med
kunskapsresistens. Här berättar hon vad kunskapsresistens är och hur vi motverkar den.
Moderator: Folke Tersman. Inspelat den 23 februari 2017 på Citykonditoriet, Stockholm.
Arrangör: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.

3 maj 2017 . BOK: "Jonathan Safran Foer accepterar inga konventionella regler eller gränser
för vad som kan och inte kan skrivas", skriver Crister Enander om "Här är.
UR Samtiden från 2017. svenskademensdagarna · Carl-Gerhard Gottfries - pionjär inom
demensforskningen · svenskademensdagarna. En demensstrategi för Sverige ·
svenskademensdagarna · Kan vi förebygga demens? svenskademensdagarna. Att stärka jaget
vid demenssjukdom · Om tröst och demens.
Att flyga genom rymden i realtid. 20 min · Ta på hjälmen och följ med på en spektakulär resa
genom rymden! Att ljussätta stjärnorna. Att ljussätta stjärnorna. 18 min · Patrick Woodroffe
har ljussatt OS och popmusikens största konserter. Att släktforska sig till istiden. Att
släktforska sig till istiden. 18 min · Genom dna-teknik har.
Föreläsning med James Nottingham (57:23). Diskutera för att få en gemensam bild av
utgångsläget. I vilka sammanhang ger ni återkoppling? Vilken typ av återkoppling är vanligast
att ni använder? Återkoppling: på uppgifter,; på process,; för att ge eleverna lärstrategier; på
personlig nivå i form av beröm. I vilken mån.
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