
 

 

 
 
Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni 2023: 
Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med 
digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?  
 
Den 13–14 juni 2023 välkomnas lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela 
landet till Framtidens Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet. Arrangörer är stiftelsen 
DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners.  
 
Mötesplatsen Framtidens Lärande är nydanande när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte 
kring skolans utveckling i en digital tid. Nu kommer Framtidens Lärande till Västsverige, Värmland 
och Karlstad – föregångare för skolutveckling i samspel mellan forskning och praktik. Det är i 
samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, 
lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar.  
 
Syftet med Framtidens Lärande är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. 
Målet är att växla upp beprövad erfarenhet och stärka självkänsla, med huvudmän och personal i 
dialog med forskning och universitet, bransch och myndigheter samt att utveckla ledarskap och 
skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete. 
 
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.  
 



 
– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
kring IT och lärande, mellan huvudmän och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning 
och högskola. Därför tar vi nu Framtidens Lärande till Karlstad och Västsverige, säger Peter Becker, 
ordförande för den idéburna och ideella stiftelsen DIU. 
 
Effektivare tillsammans  
Skolan lägger grunden för framtiden, med goda kunskaper och engagemang i samtid och demokrati. 
En skola med en konkret läroplan och en beprövad digital strategi byggd på professionernas 
erfarenheter under pandemins utmaningar, med flexibla arbetsformer, digitala läromedel, prov och 
arbetsformer. Varje skola och skolhuvudman möter dessa frågor. Bara tillsammans kan vi bli 
effektivare och nå bättre resultat, genom att lära av varandras erfarenhet, ta stöd av vetenskap, i 
lokal, regional och nationell samverkan.  
 
– Det känns viktigt ur så många perspektiv att skapa arenor där professioner – både i och utanför 
regionen – kan mötas och skapa engagemang för undervisning och digitalisering. Vi blickar mot 
framtiden utifrån vår nya nationella digitaliseringsstrategi och säkrar att vi har förutsättningar att 
rusta våra barn och elever för att leva och verka i framtidens digitala värld, säger Maria Kjällström, 
skoldirektör i Karlstads kommun. 
 
I Karlstad och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, med universitetet och skolan 
liksom näringsliv och samhälle. Karlstads universitet och lärarutbildningen är ett nav för utveckling. 
På mötesplatsen Framtidens Lärande Väst välkomnas regionens skolor och huvudmän tillsammans 
med skolfolk från hela landet, nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv. 
 
– Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta 
studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida 
klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. 
Monica Evermark, föreståndare vid Regionalt utvecklingscentrum, betonar vikten av det livslånga 
lärandet och att mötesplatsen möjliggör att samtliga yrkeskategorier är med i medskapandet av 
Framtidens Lärande Väst. 
 
Fokus på lokalutveckling med en bredare mötesplats 
Under 2021 arrangerades WETT-dagen i Värmlandsregionen, med Framtidens Lärande Väst breddar 
vi nu mötesplatsen i väst för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. När den nationella strategin för skolans digitalisering nu tar nästa steg, är 
lokal utveckling i fokus. 
 
Konferensen Framtidens Lärande, webbplats: diu.se/framlar  
Karlstads kommun: karlstad.se, Karlstads universitet: kau.se / pedagogvarmland.se 
 
Kontakt:  
• Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53  
• Monica Evermark, föreståndare, regionalt utvecklingscentrum, Karlstads universitet, 
monica.evermark@kau.se, tfn: 054–7001987  
• Elin Johansson, avdelningschef Kommunikation & digitalisering, Barn- och ungdomsförvaltningen, 
Karlstads kommun, elin.johansson@karlstad.se, tfn: 054-540 18 66 
 
Arrangörer 
Framtidens Lärande Väst äger rum på Karlstads universitet den 13–14 juni 2023. Arrangörer är 
stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med partners.  
 

 


