
Forskarutbildning för skolverksamma lärare i Värmland 
24 mars, 2017

Informationsmöte om Forskarskolan för undervisningens digitalisering

Karlstads universitet har utlyst sex doktorandplatser för forskarstudier till licentiatexamen. Du som är 
skolverksam lärare kan ansöka om att bli doktorand inom Forskarskolan för undervisningens digitalisering 
(FUNDIG). Starten planeras till hösten 2017 och är en satsning från Karlstads universitet inom ramen för Aka-
demin för smart specialisering. Ett informationsmöte hålls den 24 mars kl 15:00 på Karlstads universitet.                                   

Syftet med forskarskolan är att utbilda lärare som 
tillsammans ska kunna ta spets i den digitala 
skolutvecklingen och höja den digitala kompe-
tensen i skolan. Men också kunna bedriva prax-
isnära forskning i samverkan med universitetet 
och medverka i lärarutbildning.
 
Forskarutbildningen inom området undervisnin-
gens digitalisering, är i grunden ämnesdidaktisk. 
Den berör specifikt möjligheter att utveckla un-
dervisningen och lärandet kring ett undervisning-
sinnehåll i det digitaliserade klassrummet. 
 
OMFATTNING OCH ANSTÄLLNING
Forskarstudierna ska bedrivas på halvtid parallellt 
med yrkesverksamhet inom kommunala skolan 
eller förskolan i Värmland. Det är dock öppet 
att söka även för lärare som inte har kommunal 
anställning i Värmland.  

På mötet får du en närmare presentation av 
forskarskolan. Du får veta vad det krävs för att bli 

doktorand, hur urvalsprocessen går till, forskarut-
bildningens upplägg, villkoren för forskarutbild-
ningen och vad den leder till. Dessutom kommer 
du förhoppningsvis få svar på alla dina frågor. 

DELTA PÅ PLATS ELLER ONLINE
Medverkar gör Bengt Persson, som är koordi-
nator för forskarskolan, och Martin Stolare, som 
är forskningsledare för Centrum för de sam-
hällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 

För den som inte kan vara med men som vill ta 
del av informationen kommer det kunna göras 
digitalt, om möjligt i realtid. En informationsfilm 
kommer också spelas in. Om du vill få informa-
tion digitalt meddela bengt.persson@kau.se. 
 
Annonsen om utlysningen av de sex forskarstud-
erandeplatser finns på https://kau.mynetwork-
global.com/se/what:job/jobID:137828/iframeEm-
bedded:0/where:4.  
 
Ansökningstiden är till och med 7 april. 
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