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• RUCs verksamhetsidé och verksamhetsinriktning 

• Didaktiska nätverk 

• Didaktiska nätverkens relation till övrig 

verksamhetsinriktning 
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Verksamhetsidé och verksamhetsinriktning 

RUC – Regionalt utvecklingscentrum har en bred syn på regional 

samverkan präglad av ömsesidig nytta.  

 

 

 

 

 

 

RUC – Regionalt utvecklingscentrum utgör navet för 

forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid 

Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. 

Detta innebär att RUC för samman kompetenser som rör 

skolrelevant forskning i flera slags forum. 
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RUC erbjuder och samordnar: 

 

• Universitetets didaktiska nätverk 

 

• Omvärldsbevakning 

 

• Dialog inför skolrelevanta forskningsprojekt 

 

• Kompetensutveckling 

 

• Regionala insatser från skolmyndigheter 
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Styrgrupp 

3 ledamöter från Lärarutbildningen vid Örebro universitet 

3 ledamöter från skolchefsgruppen, Örebro län 

1 ledamot från Region Örebro län 

 

Styrgruppen tar strategiska inriktningsbeslut för RUC. 

 

Styrgruppen verkar även som referensgrupp för aktivitets-

förfrågningar för att säkerställa att de ligger i linje med RUCs 

verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. Styrgruppen 

prioriterar utifrån befintliga resurser. 
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• Universitetets didaktiska nätverk 

 

RUC samordnar universitetets nio didaktiska nätverk 

med olika inriktning och målgrupper.  

 

 

 

 

Forskare, doktorander, lärarutbildare, förskollärare, 

lärare och skolledare presenterar och diskuterar 

skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet. 
 

Syftet är att skapa kontakter och dela kunskaper och 

erfarenheter.  
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• Förskoledidaktiskt nätverk  

• Idrottsdidaktiskt nätverk  

• Matematikdidaktiskt nätverk  

• Musikdidaktiskt nätverk  

• Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk  

• Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk 

• Skolledarnätverket 

• Språkdidaktiskt nätverk 

• Värdegrundsnätverket 



• Förskoledidaktiskt nätverk  

• Idrottsdidaktiskt nätverk  

• Matematikdidaktiskt nätverk  

• Musikdidaktiskt nätverk  

• Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk  

• Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk 

• Skolledarnätverket 

• Språkdidaktiskt nätverk 

• Värdegrundsnätverket 
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Förskoledidaktiskt nätverk   

 

• Utmaningar i förskolans pedagogiska uppdrag 

• Den pedagogiska måltiden i förskolan: Daglig 

maktkamp eller sinnlig upplevelse? 

• Förskolans uppdrag att stimulera varje barns 

språkutveckling samt uppmuntra och ta tillvara barns 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. 

• Fysisk beröring – ett pedagogiskt problem mellan 

barn och vuxna i utbildningssammanhang? 

• Arbeta utomhus med barn i åldern 1-3 år. 

• Förskolans personal - barnrättskompetens 

• Bild och skapande i förskolan 
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Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk 

• Föreläsningar med efterföljande didaktisk diskussion 

• Lärare presenterar sina erfarenheter 

• Studiebesök 

• Seminarier 

• Workshops 
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Skolledarnätverket 

• Det mångkulturella kollegiet 

• Pedagogiskt ledarskap – en fråga om trovärdighet 

och tillit 

• Tvålärarmodell  

• Professionellt lärande i förskola och skola – kollegialt 

lärande 

• Att leda mångfald i förskola/skola 

• Juridik i förskola, grundskola  

 och gymnasieskola 
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Språkdidaktiskt nätverk 

Erbjudande om deltagande i 

• Aktionsforskningsprojekt 

• Internationell retorikkonferens för forskare och lärare 
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RUC erbjuder och samordnar: 

 

• Universitetets didaktiska nätverk 

 

• Omvärldsbevakning 

 

• Dialog inför skolrelevanta forskningsprojekt 

 

• Kompetensutveckling 

 

• Regionala insatser från skolmyndigheter 
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• Omvärldsbevakning 

Vad säger forskningen om ett specifikt problemområde?  

  

RUC erbjuder forskningssammanställningar av olika 

omfattningar, problemformulering och problematisering som 

underlag för väl underbyggda beslut i skolverksamheten.  
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• Dialog inför skolrelevanta 

forskningsprojekt 

 
RUC matchar samman verksamhet och forskare för 

dialog och initial projektsamordning. 

 

 

Anmäl intresse till RUC!  

 Proaktivt 

 Långsiktighet 

 Nytta för verksamheten 
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• Kompetensutveckling 

RUC erbjuder kompetensutvecklingsdagar, uppdrags-

utbildningar och samordning av skolutvecklingsprojekt. 
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• Regionala insatser från 

skolmyndigheter 

 

RUC har kontinuerlig kontakt med Skolverket och andra 

myndigheter kring olika insatser. 
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  Förutsättningar för 

forskningsbaserad samverkan 
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Framförhållning 

Långsiktighet 
 



RUC – Regionalt utvecklingscentrum  

Lärarutbildningen Örebro universitet 

 
 

 

Urban Haglind 

 

Lärarutbildningens kansli 

RUC.lararprogram@oru.se 

019 – 30 30 43 

 

www.oru.se/ruc 
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