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Fördjupat samarbete mellan Värnamo Kommun, Högskolan i Borås och 
Göteborgs Universitet 
 
Värnamo kommun samarbetar med Högskolan i Borås avseende utbildning av pedagogiskt 
yrkesverksamma inom förskolan till förskollärare i Värnamo. Utbildningen startade hösten 2013 på 
Campus Värnamo. Värnamo kommun vill nu förstärka detta samarbete genom att med Högskolan i Borås 
och Göteborgs universitet inleda en samverkan inom ramen för en FoU- satsning ”Att vara litterat i en 
digital tidsålder”. Ytterst ska denna samverkan bidra till att utveckla kvaliteten inom utbildningar på alla 
nivåer i Värnamo kommun. 

 
- Samverkan med Högskolan i Borås och Göteborgs universitet kommer långsiktigt och samordnat 
stödja utbildningens koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet och möjliggöra att forskning och praktik 
integreras. Den professionella kompetensen på alla nivåer kommer att stärkas och det innebär att Värnamo 
kommun på sikt kommer ha ett ökat antal förskollärare och lärare med en fördjupad pedagogisk och 
didaktisk kompetens, säger Jan Holmqvist, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Parterna kommer i projektet ”Att vara litterat i en digital tidsålder” att utveckla forskningsområden kopplat till 
ett vidgat ”literacybegrepp”. Traditionellt står detta begrepp för grundläggande läskunnighet, men i ett 
alltmer digitaliserat samhälle vidgas kraven på den grundläggande medborgliga kompetens som läskunnighet 
tidigare stod för, till att omfatta en bred uppsättning kompetenser av både specifik (ex vis läs- och 
skrivfärdigheter, aritmetisk förmåga) och mer generisk (ex problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga) art. 
Dessa kompetenser och förmågor är i dagens samhälle i allt högre utsträckning kopplade till användning av 
digitala verktyg.   

- Värnamo kommun ser Högskolan i Borås och Göteborgs universitet som viktiga samarbetspartners, säger 
Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande. Kommunen har behov av högskolornas 
kompetens, resurser och resultat för att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten. Om 
kommunen ska kunna erbjuda medborgarna den bästa servicen krävs kompetens som baseras på erkänd 
kunskap, beprövad erfarenhet och den senaste kunskapen inom forskning. Genom denna avsiktsförklaring 
säkerställer vi kompetensförsörjningen i Värnamo kommun och då främst inom barn- och utbildningssektorn, 
säger Hans-Göran. Avsiktsförklaringen innebär förstås också utmaningar. Kommunorganisationen måste vara 
en öppen och framåtlyftande organisation som kan ta tillvara på resultaten av samarbetet, konstaterar Hans-
Göran. 
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