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• ULF – Utveckling, Lärande, Forskning

• En nationell försöksverksamhet 2017-2021

• På uppdrag av regeringen – 125 mkr

• Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala 

universitet – noder

• Utveckla och pröva olika modeller för samverkan kring praktiknära forskning 

mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän

Vad är ULF?



• Ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller 

mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga 

grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan

• Ett systematiskt sätt pröva olika modeller för samverkan mellan akademi 

och skola, lära av erfarenheterna och lägga grunden för ett samarbete 

som ska hålla långsiktigt.

Syfte 



• Fyra noder leds av var sitt lärosäten

• Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och 
Uppsala universitet.

• Andra lärosäten ansluter sig till ledande lärosäten till en nod

• 25 lärosäten i försöksverksamheten – lokala samverkansavtal med 

kommunerna 

• Noderna arbetar med samverkansmodeller, övergripande 

verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom 

noden. 

• Rådgivande organ med representation från både akademi och 

skolhuvudman.

Organisation





• Lunds universitet & Malmö universitet – Uppsala nod

• Högskolan Kristianstad – Göteborgs nod

• Avsiktsförklaringen – LU, MAU, HKr, KFSK/FoU Skola

• Målet: skapa långsiktigt hållbara strukturer – forskning, skolverksamhet, 

lärarutbildning

• Samverkan ska utgå från skolverksamheternas frågor och dilemman

• Lärosätena ansvarar för kvaliteten i forskning och (förskol-) 

lärarutbildningarna

• Skolhuvudmännen ansvarar för utveckling av verksamhet i (för-)skolan 

samt att verksamhetens kunskapsbehovs tydliggörs.

ULF i Skåne



Regional samordningsgrupp etablerats i Skåne: 

• LU, MAU, HKr, Landskrona, Burlöv, Sölvesborg/FoU Skolas styrgrupp, FoU 

Skola (sammankallande) 

Uppdrag:

• Att säkerställa att kunskap samlas och sprids

• Kommunernas behov undersöks och kommuniceras

ULF i Skåne - Samordning



• LU

• Forskningsprojekt med Lunds kommun och Åstorps kommun

• Examensarbete för lärarstudenter

• MAU 

• Delade tjänster; Ämnesdidaktiska nätverk; Nätverk kring 
kvalitetsarbete/styrning

• Kommunerna som deltagit: Burlöv, Helsingborg, Hässleholm, 
Kunskapsskolan AB; Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, 
Staffanstorp, Vellinge, Svedala.  

• Två träff så länge, avtal håller på att skrivas under med några 
kommuner

• HKr

• Forskningsprojekt – inom Plattformen Lärande i samverkan

ULF i Skåne - Modeller



• Forskarskola söks från VR – LU huvudsökande, 10 studenter

• Om beviljas – möjlighet att vara värdar för forskarkurser

• Medel för forskningsprojekt kommer att utlysas 20/6 (preliminärt)

• Samarbete mellan kommun, lärosäten och 
lärarstudenter/lärarutbildning

• Inlämning oktober, 2019

• Vikten på hur vi kan anordna forskningsprojekt i samarbete mellan 
aktörer med olika förutsättningar

• Vikten att kunna formulera behov och intresse 

Information från Uppsala träff



• Utvecklingsstrateger/FoU-ansvariga i kommun bjuder in till en workshop 

kring behovsanalys

• Hemläxa välja ut området baserat på 

• Systematiska kvalitetsarbete

• Pedagogiska dilemman som lärare/förskolelärare har 

• Om möjligt läsa varandras kvalitetsarbete/besöka intresserade lärares 
undervisning – identifiera områden

• Skicka till utvecklingsstrateg – en vecka innan möte

• Under workshop behov diskuteras i små grupper

• Resultat – formulering av fråga/problem/dilemma man vill vidareutforska 

– inom en skola eller i samarbete

Behovsanalys: Process



• (1) Lärarnas skolutvecklingskonferens – utvecklingsprojekt bedrivs i 

skolan/förskolan (möjligtvis med stöd från utvecklingsstrateg – workshop 

kring data insamling och kring skrivande)

• (2) FoU Skola förmedlar gemensamma områden till förvaltningschefer –

möjlighet att samarbeta kring kommunforskning (kommunlektor)

• (3) ULF samarbete – AIM day Uppsala universitet; HKr forskningsprojekt; 

via regional samordningsgrupp

Behovsanalys: 3 spår



• Behovsanalys

• Hålla sig uppdaterat 

• ULF hemsida: http://www.ulfavtal.se/

• MAU: http://blogg.mau.se/ulf/

• FoU skolas kanaler

• Ta proaktivt kontakt med lärosäten (inte begränsat till Skåne)

• Öka forskningsliteracitet i kommunen

Vad kan man göra som kommun?

http://www.ulfavtal.se/
http://blogg.mau.se/ulf/


Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola

Elena.Zukauskaite@kfsk.se

0728 - 85 48 21

https://twitter.com/KFSK_FoUSkola

https://www.facebook.com/fouskola/

https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-
utbildning/fou-skola/

https://kfsk.se/foublogg/

Hör av dig till FoU Skola
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