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Nr 1, februari 2023 

Här kommer vårterminens första nyhetsbrev från RUC. Den 13-14 juni genomförs 
Framtidens lärande Väst på Karlstads universitet och just nu jobbar vi förfullt med 
att utforma innehåll och program. Vill du vara med och bidra med innehåll? Läs 
mer nedan. Vi intervjuar Sten-Åke Eriksson som är skolchef i Filipstads kommun, 
men allra först får vi en uppdatering från RUC:s föreståndare, Monica Evermark. 

Trevlig läsning! 

Uppdatering från Monica Evermark: 

Vi har just summerat vårt verksamhetsår 2022 och har i 
styrgruppen försökt att analysera vad som blir viktigt för RUC 
framåt de kommande åren. Det händer mycket nationellt på 
Skolverket gällande professionsutveckling för 
yrkesverksamma inom skola. Det kommer vara viktigt att RUC 
och lärarutbildningen kan bidra på olika sätt för att möta upp 
det nya. På Karlstads universitet har det arbetats fram olika 
mastersprogram för olika yrkeskategorier som ett led i 
professionsutveckling för yrkesverksamma.

Grundtanken med RUC är ju att vara en mötesplats för medarbetare inom skol- och 
förskoleverksamhet, för lärarutbildare och forskare. Det är fortsatt viktigt för RUC att just 
vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte men också att vi genom RUC kan nå varandra 
mellan de olika grupperna vi är till för. Under våren arbetar RUC:s 
samverkanskommuner och lärarutbildningsnämnden fram RUC:s kommande 
verksamhetsplanering. Vi ser fram emot ett långsiktigt hållbart samarbete.  

Sten-Åke Eriksson, Skolchef i Filipstads kommun 

Vad tycker du är RUC:s viktigaste bidrag till förskola/skola i 
Filipstads kommun? 
Det är svårt att framhålla någon enstaka del. Filipstad deltar 
bland annat i de två samarbetena, SOL i Värmland och 
samordnare för nyanlända, tillsammans med RUC och 
Skolverket. Dessa två samarbeten har varit och är väldigt 
värdefulla för Filipstad. Nämnas bör också 
professionssatsningen, Förundran, som vi deltar i. 

Hur ser du på RUC:s roll framåt?  
Eftersom vi har goda erfarenheter från det som vi deltagit är det viktigt att hålla i det 
goda arbete som RUC bidrar med och utveckla även nätverk för matematik och 
engelska.  

AKTUELLT 

Framtidens lärande 

Väst Karlstad 13-14 
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PEDAGOG VÄRMLAND

Bloggar på Pedagog Värmland
På Pedagog Värmland bloggar
personer om forskning, ledarskap,
specialpedagogik och estetiska
lärprocesser. Du kan också läsa om
lärarstudenter som gör sin VFU i
Kenya och om Kristinehamns
förskolor. Följ med in i ett klassrum
på Skattkärrskolan och läs rapporter
från forskningsprojekt. Att detta
hittar du bland bloggarna på
Pedagog Värmland:
https://pedagogvarmland.se/bloggar/

Månadens forskare:

Kenneth Nordgren, professor i

samhällsvetenskapernas didaktik

KONTAKT 
ruc@kau.se
Anna Hidén 
Monica Evermark

Vill du prenumerera på 

nyhetsbrevet?  

Anmäl dig här!

Nyhetsbrevet kommer ut 2 gånger 

per termin med aktuell information 

om RUC:s verksamhet.  

https://www.kau.se/ruc
https://www.kau.se/lararutbildningen/utbildning/program-och-kurser/program/vara-utbildningar/vidareutbildning
https://pedagogvarmland.se/event/framtidens-larande-vast/
https://pedagogvarmland.se/bloggar/
https://pedagogvarmland.se/202302/manadens-forskare-kenneth-nordgren/
mailto:ruc@kau.se
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12249


 

 

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni 2023 
Vill du vara med och bidra? 

Den 13–14 juni 2023 välkomnas lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer 

från hela landet till Framtiden Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet. 
Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan 
med partners.  

Målgruppen för mötesplatsen är samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: 
beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- 
och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare. 

En av de medverkande kommer att vara Marie Nilsberth, 
universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads 
universitet: 
”Som forskare med intresse för undervisningens digitalisering vill 
jag bidra till samtalet om digitalisering på vetenskaplig grund, och 
att få tillfälle att diskutera tillsammans med lärare, skolledare, IKT-
ansvariga och andra med intresse för dessa frågor. Det är viktigt 
att det finns mötesplatser för en fördjupad och kritisk diskussion om 
digital teknologi i förhållande till skolans vidare uppdrag och 
värdegrund i en skola för alla.”   

Vill du dela med dig av din erfarenhet och kunskap? Just nu pågår ett intensivt 
arbete med att planera programmet. Ta chansen att bidra med innehåll på 
mötesplatsen Framtidens Lärande Väst 

Programmet under dagarna är uppbyggt på fasta och valbara pass, med pauser för fika 
och lunch. Under de valbara passen erbjuds besökarna föreläsningar eller seminarier 
samt workshops eller dialogmöten. Vid ett dialogmöte presenterar de medverkande ett 
område och sedan följer ett öppet samtal med några frågeställningar. Kanske har du 
erfarenheter och kunskap att dela? Vi räknar med cirka 2000 besökare per dag och vill 
erbjuda ett stort antal valbara pass. 

Det finns fyra teman inom vilka de medverkande kommer att röra sig inom: Lärande, 
Framtid, Ledarskap och Hållbarhet.  

Informationsmöte 
Är du intresserad och vill veta mer? Välkommen på ett zoom-möte någon av följande 
tider: 21, 22, 23 februari mellan 11 och 11.20 eller den 21, 22 februari mellan 15.30 och 
15.50. https://kau-se.zoom.us/my/monicaevermark

https://kau-se.zoom.us/my/monicaevermark
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Mer information 
Arrangörer för Framtiden Lärande Väst är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och 
Karlstads universitet i samverkan med partners. Läs mer på webbplatsen för Framtidens 
Lärande och Pedagog Värmland samt deras Facebook-sidor. Dela gärna dessa kanaler.  

Har du frågor kontakta Monica Evermark: monica.evermark@kau.se

Mer information kommer att publiceras löpande på Pedagog Värmland

Ny utbildning i Magister/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning 
förkskolepedagogik  

Den 15 mars öppnar antagningen till den nyinrättade magister/masterprogrammet i 
pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik vid Karlstads universitet. 
Programmet vänder sig till förskollärare som vill utveckla sina kunskaper utifrån 
vetenskaplig grund kring förskola och förskollärarprofession, utveckla sig som 
förskollärare och utveckla sin ledning av utvecklingsprocesser i förskolans verksamhet.  

Programmet vänder sig till dig som har förskollärarexamen och har en unik profilering 
som utgörs av demokrati och värdegrund i förskolan vilken genomsyrar de delkurser som 
ingår. De olika kurserna behandlar ur ett förskoleperspektiv innehållsliga aspekter som 
undervisning, ledarskap (det ledarskap som enligt förskolans läroplan skall utövas i 
förskolans arbetslag), internationalisering, digitalisering samt vetenskaplig metod. 
Utbildningen ges på distans med 50 % studietakt med några närträffar per lärår. 
Programmet leder till en masterexamen, 120 hp, inom huvudområdet Pedagogiskt 
arbete. Möjlighet finns att avgå med en magisterexamen efter 60 hp. 

Du finner mer information och kontaktuppgifter till programledare och studievägledare 
här: https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SAFSP

https://www2.diu.se/framlar/
https://pedagogvarmland.se/event/framtidens-larande-vast/
mailto:monica.evermark@kau.se
https://pedagogvarmland.se/event/framtidens-larande-vast/
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SAFSP
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