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FORSKNING SOM PÅVERKAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 har internationellt ledande forskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. Vår forskning är nyskapande 
och präglas av mångvetenskapligt samarbete. Den är utbildningsanknuten och i nära kontakt med omvärlden. 

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att nå 
målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

Särskilt betona forskningsdelen av CUL:s 
uppdrag som är att främja utvecklingen av lärar-
professionens forskningsbas, bidra till skolans 
vetenskapliga grund samt verka för 
lärarutbildningens forskningsanknytning. 
 
Främja förutsättningarna för att 
forskningsanknytningen kvarstår efter 
disputationen. 
 
 

Aktivt stödja och stimulera tema-
verksamheternas forskningsaktiviteter 
 
Stärka den innehållsliga diskussionen om 
angelägna forskningstematiker med skolan 
 
Undersöka möjligheter till samarbete med pilot-
verksamheten inom ULF 
 
Utreda CUL:s resursbehov och relatera det till 
förändringar i omvärlden. 

Konsekvent på sammandragningar inom CUL 
betona såväl den forskning som utbildning som 
genereras knutet till CUL 
 
Till temaverksamheterna utlysa planeringsbidrag 
 
Stödja det s.k. ”lektorsnätverket” t.ex. genom att 
genomföra en gemensam seminarieserie 
 
Stärka CUL:s kontaktytor mot skolan genom 
rekrytering av en tidigare CUL doktorand som 
idag är verksam som lektor i skolan.  

Ökad nationell och internationell synlighet för 
den forskning som genereras inom ramen för 
CUL:s verksamhet 

Verka för att CUL:s publikationer görs mer 
synliga 
 
Verka för att kunskapen om CUL:s verksamhet 
sprids inom universitetet, medverkande lärosätet 
och regionen 

Utvärdera ekonomiska konsekvenser av 
indexering i GUP 
 
Mer systematiskt använda egna och andras 
kanaler för att sprida information såsom 
pressmeddelanden om forskning inom CUL 
 
Synliggöra CUL:s verksamhet i RED19 
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
Spetsutbildning på forskarnivå  

Vision 2020:  
Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en 
uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande, genom ett brett 
utbud av fristående kurser. 

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att nå 
målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

Öka intresset för CUL:s doktorandutlysningar så 
att både söktryck och antagning av doktorander 
ökar. Målsättningen är minst 20 antagningar i 
slutet på perioden 

Proaktivt uppsökande arbete relativt 
skolhuvudmän, högskolor och fakulteter vid GU 

Undersöka och stimulera fakulteternas och 
skolhuvudmännens intresse till samfinansiering 
av anställningar 

Stärka avhandlingsarbetenas relevans till 
nationella och internationella forskningsmiljöer 
såväl som till skolans praktik. 
 

Verka för att doktorandernas metodologiska 
kompetens breddas 
 
Verka för att innehållet i doktorandernas 
avhandlingar är kommunicerbart till både inter-
nationella forskningsmiljöer och skolans praktik.  

Synliggöra såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder i forskarskolans verksamhet 
 
Utvärdera i vilken utsträckning samman-
läggningsavhandlingar med delar i olika språk 
kan vara en generellt tillämplig modell.  

Främja internationaliseringen av forskarskolans 
verksamhet i den mån det är i överensstämmelse 
med forskarskolans uppdrag  

Verka för att forskarskolans verksamhet ska vara 
tillgänglig för studenter som inte är 
svenskspråkiga.  

Påbörja en diskussion med temaverksamhet och 
forskningsmiljöer om arbetsspråk i kurser och 
skrivande 

(Verka för att doktoranderna får tillgång till en 
större kritisk massa. 
 
Förbättra urvals- och rangordningsarbete i 
ansökningar till utbildning på forskanivå 
 

Genomlysa möjligheter till och överväga 
konsekvenser av en periodisering av antagning 
till de ämnen och miljöer som samverkar i CUL 
 
Utvärdera resursåtgång, rättssäkerhet och inter-
bedömarreliabilitet vid doktorandantagning  

Föreslå förändringar i kommande utlysningar 
som främjar möjligheterna för doktoranderna att 
få tillgång till en större kritisk massa. samt 
föreslå förändringar som förbättrar urvals- och 
rangordningsarbetet av doktoranderna.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt 
delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer. Lika villkor, förutsättningar och möjligheter är självklara utgångspunkter för en god arbetsmiljö. 

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att nå 
målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

Säkerställa att CUL bidrar till att såväl 
doktorander som handledare knutna till CUL har 
en god och kvalitetsdrivande arbetsmiljö. I detta 
arbete särskilt prioritera samverkans-
doktoranders ofta splittrade arbetsmiljö 
 
 

Återkommande lyfta och diskutera frågan om 
CUL:s dubbla uppdrag (vetenskaplig kvalitet 
inklusive relevans relativt skolans praktik). 
 
 I det uppsökande arbetet relativt skolhuvudmän 
och akademin som syftar till att öka deras 
intresse också uppmärksamma samverkans-
doktorander i ett arbetsmiljöperspektiv. 

Vid gemensamma sammankomster såsom 
mötesplats CUL, lyfta doktorandernas 
studiesituation vid medverkande skolor, 
fakulteter, institutioner med tillhörande 
forskningsmiljöer samt explicit adressera 
samverkansdoktorandernas behov.  
 
I antagningsprocessen ge uppdrag till 
medverkande fakulteter och institutioner 
argumentera för tematisk överensstämmelse 
mellan doktorandernas skisser och den tilltänkta 
miljön och använda dessa argument som en 
indikator på sannolikheten att sökande har 
potential för studier på forskarnivå 
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