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Lärarutbildningens samverkansråd utgör enligt arbetsordning vid Göteborgs universitet (GU 2020/1571) 

ett forum för gemensamma strategiska diskussioner mellan akademin och skolväsendet rörande 

lärarutbildning, fort- och vidareutbildning för lärare, samt forskningsverksamheter av relevans för 

skolvärlden. I samverkansrådet ingår ledamöter från Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och 

Göteborgsregionen. 

Inför perioden 2021-2023 har en revidering skett av strategiska områden för Lärarutbildningens 

samverkansråd där målsättningen är att uppnå en helhetssyn kring samverkan och hur utvecklingen av 

dessa delar bör ske. Den övergripande visionen för den strategiska inriktningen för prioriterad 

samverkan är Göteborgsregionen som ledande kunskapsregion i Sverige. För att uppnå detta har fem 

samverkansområden med följande målsättningar fastställts: 

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(1) Göteborgsregionen ska genomsyras av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

i syfte att möjliggöra för studenter, elever och barn att bli rustade för en föränderlig framtid.  

Samverkansområdet innehåller skolhuvudmännens basuppdrag att verksamhetsutveckla skolan på 

vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet i ett kunskapsutbyte med Göteborgs universitet för att 

tillsammans utveckla och stödja det vetenskapliga förhållningssättet i skolan.    
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Lärarutbildning i nära samverkan 

(2) Göteborgsregionen ska kännetecknas av en lärarutbildning i nära samverkan i syfte att vara 

kvalitetsdrivande i lärarutbildning och skolverksamhet. 

Inom samverkansområdet ryms uppdraget att utveckla lärarutbildningen i samverkan mellan Göteborgs 

universitet och skolhuvudmännen och med ett tydligt professionsperspektiv, verksamhetsförlagd 

utbildning samt förstärka attraktivitet och profilering för fler vägar in i läraryrket. 

Kompetensförsörjning 

(3) Inom göteborgsregionen ska det råda en matchning avseende kompetensförsörjning i 

utbildningssektorn inom hela utbildningskedjan från förskola till universitet och av olika 

kompetenser från lärarutbildning till vidareutbildning och forskarutbildning 

Fokus inom samverkansområdet är att se utbildningskedjan som en helhet för en god tillgång till lärare 

såsom för vidareutbildning, kompletterande utbildningar, individers kunskaper och i samverkan med 

branschråden inom utbildningsområdet.  

Nationellt perspektiv och politisk styrning 

(4) Göteborgsregionen ska utifrån nationellt perspektiv och politisk styrning vara en självklar part 

i utbildningssverige utifrån sin identitet som kunskapsregion 

Samverkansområdet innefattar att gemensamt identifiera områden som är särskilt angelägna att 

verkställa och kommunicera tillsammans vilket kan leda till insatser för strategisk påverkan i ett 

nationellt perspektiv. 

Samhällsförändringar 

(5) Göteborgsregionen ska vara väl rustad för att möta samhällsförändringar. 

Fokus inom samverkansområdet är samhällsförändringar som kräver behov att förstå, få kunskap i för 

att sedan kunna medverka till förändring i relation till våra olika organisationer och samverkansrådet.  

 


