
ULF-AVTAL



ULF-
försöksverksamhet 

- uppdrag

• Försöksverksamheten syftar till att skapa 
långsiktigt hållbara strukturer som vilar på tre 
ben: 
Forskning - skolverksamhet - lärarutbildning

• Att planera och genomföra en 
försöksverksamhet i syfte att utveckla och 
pröva olika modeller för samverkan mellan 
universitet och högskolor och huvudmän inom 
skolväsendet kring praktiknära forskning

• Ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i 
lärar- och förskollärarutbildningarna och i 
skolväsendet



ULF-
försöksverksamhet  

uppdrag

• Utveckla och pröva olika modeller, inom ramen 
för tre huvudområden

- särskilda anställningar och uppdrag
- aktiviteter för att bedriva och stärka 
praktiknära forskning utifrån skolans 
behov 
- skapandet av långsiktiga strukturer för 
att möjliggöra för lärare, lärarstudenter 
och forskare att kunna samverka i 
praktiknära forskning och 
verksamhetsutveckling



ULF

Högskolan i Borås

Chalmers tekniska högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Jönköping University

Högskolan Kristianstad

Högskolan Dalarna

Örebro universitet

Mälardalens högskola

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Högskolan i Halmstad

Linköpings universitet

Högskolan Väst

Högskolan i Gävle

Linnéuniversitetet

Södertörns högskola

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholms universitet

Kungliga musikhögskolan

Lunds universitet

Malmö universitetCa 1-3 huvudmän/lärosäte + regionala grupperingar



Mycket finns - t.ex.
• VFU – avtal 
• Övningsskolor
• Forskningsprojekt
• Utvecklingsarbeten
• Kompetensutvecklingsinsatser
• Lektorer hos huvudmännen med forskning i tjänsten
• 1:e lärare m fl med ansvar för ”beprövad 

erfarenhet”
• Skolverkets riktade statsbidrag
• Skolforskningsinstitutets översikter
• Basanslag; VR; Skolfi – forskningsresurser



Men det saknas  –
t.ex.

Långsiktiga F&U avtal

Tydliga vägar för disputerade att kombinera forskning & utbildning

Pågående forskarskolor – löpande intag (enstaka)

Löpande kompetensutveckling – master – lic …

Infrastruktur att ”fånga” & möta professionernas frågeställningar

Dito för att en ”forskningsfråga” kan möta forskare oavsett lärosäte   

Forskningsmiljöer hos huvudman – lärosäte; sammansättning

Kombinationstjänster

Forskningsmedel kopplat till lärarutbildningsplatser



Öka 
Kunskaperna
F & U i 
Samverkan

Lärarutbildningar – KPU 2.0

Övnings-Partnerskolor 2.0

Kompetensutveckling

…

Regional samverkan

Delade tjänster

Periodindelning

… Rekrytering …



Förhållningssätt 
i processen

Ödmjukhet inför olikhet –
kompetenser och erfarenheter 

Långsiktiga processer - kräver 
tålamod

Professionen ska formulera 
frågorna 



Rektorskonferens  1ggr/termin
Rådgivande organ till UU:s 
rektor inför beslut om långsiktig 
plan för försöksverksamheten 
och dess finansiering vad gäller 
de nationella målen. 

Styrgrupp 2-3 ggr/termin

Beredande organ för 
rektorskonferensen

- Förslag på verksamhetsplan
Lokal samordningsgrupp

Bereder lokala frågor inför 
styrgruppens 

sammanträden

Arbetsgrupp 
huvudman 1

Arbetsgrupp 
huvudman 2

Arbetsgrupp 
huvudman 3

Organisation Uppsala-noden



Hur fånga & 
processa 
professionernas 
”frågor”? 

När/Var/Hur fånga in problemställningar? 
(SKA – Analysarbete – Forskningsseminarier 
– Kollegiala grupper…)

När/Var/Hur diskutera 
problemställningarna?
(Vem/Vilka deltar – lektorer hos 
huvudman/lärosäte - …)

Hur möter problemställningarna beprövad 
erfarenhet – befintliga 
forskningsresultat/översikter…



Prioriteringar 
och långsiktig 
planering

Utvärdering

Utvecklingsarbete

Forskningsseminarium

Forskningsöversikter

Förstudier

Forskningsprojekt – befintliga eller nya

…



Fritt från Van de Ven (2007)

TEORI

MODELLERA

VERKLIGHET

LÖSNING
Upprepa 

& 
anpassa

Teoribildning
• Utforma, utveckla och rättfärdiga en teori genom 

abduktion, deduktion och induktion
• Engagera kunskapsexperter inom relevanta 

discipliner och funktioner
• Kräver konversationer med kunskapsexperter från 

relevanta discipliner och funktioner som har mött 
problemet likväl som granskning av litteratur.

• Kriterium - validitet

Problemformulering
• Vem, vad, vart, när, varför? 
• Placera, grunda, diagnostisera och hitta 

innebörden av problemet – nära och från distans.
• Engagera de som kan och har erfarenhet av 

problemet
• Kräver möten och samtal med människor som har 

kunskap om problemet likväl som att granska 
litteratur gällande utbredning av problemet

• Kriterium - relevans

Problemlösning
• Kommunicera, tolka och förhandla resultat med 

avsedd publik
• Engagera avsedd publik för att tolka betydelser och 

användning
• Kräver mera komplexa former av kommunikation, 

som skrivna rapporter och presentationer av 
kunskapsöverföring. Sedan krävs konversationer 
gällande olika tolkningar för att förena olika 
intressen. 

• Kriterium - påverkan

Forskningsdesign
• Utveckla variations- eller process modeller för att 

studera teori
• Engagera metodexperter och människor som ger 

tillgång till information
• Kräver råd från experter inom 

forskningsmetodik och människor som kan ge 
tillgång till data likväl som respondenters 
information 

• Kriterium – sannolikhet
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Delaktighet 
över tid –
F & U 
Miljöer

Forskning genomförs av forskare

Forskning kan involvera många… samla 
empiri/medverka vid analys/fokusgrupper…

Partnerskolor – seminarier – aktivt 
deltagande från lärarstudenter/lärare…

…



Bygga det pedagogiska arbetet på 
kunskap och beprövad erfarenhet

Känna till
Förkovra sig

Delta i formulerande av frågeställningar t ex 
i examensarbeten 

Skapa klimat och 
arbetsorganisation som 

ger möjligheter

Bedriva egen fördjupning,

Beforska sin vardag

Läsa/tillämpa kunskaper

Delta i seminarier

Handledning

Ge tid inom arbetstidens 
ram

Flera som deltar vid
samma enhet

Delta i forskningsprojekt som 

bedrivs på den egna enheten
”Forskar-för-skola” 

Forskarförberedande kurser

Systematisera sin vardag

Gemensamma 

problemformuleringar 

på arbetsplatsen som 

någon får fördjupa

Forska/kunskapsbilda
utifrån egen erfarenhet.

Tillämpad forskning

Delta i 
forskarskola

Del av arbetstid 
avsatt för forskning

Sprida kunskap

Forskning/kunsk
apsbildning/

grundforskning

Delta i 
forskarutbildning

Tjänstledig 
för 

forskning

Vad? Hur? Förutsättningar



Modeller för…

• Förstärkt F&U kapacitet/F&U organisation 
hos huvudman (tillsammans med lärosäte) 
som kombinationstjänster, forskningsmiljöer, 
lektorsrollen…

• Utifrån huvudmannens prioriteringar av 
professionens frågor skapa modeller/system 
för att förädla och utveckla frågor till 
forskningsfrågor i samverkan med lärosäte

• Finansiering av infrastruktur och 
forskningsprojekt

• Lärarstuderandes delaktighet i samverkan 
mellan lärosäte/huvudman

• Stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos 
förskollärare/lärare/skolledare

• Övriga professionsutvecklingsinitiativ som 
ryms inom ULF



Vetenskaplig 
grund & 
Beprövad 
erfarenhet

1 000 huvudmän… 20-25 000 
arbetsplatser från förskola –
gymnasiet…   25 lärosäten med 
lärarutbildning

Vilken roll/ansvar ska ligga på
lärosätet? Finansiering? 
Dimensionering!

Vilken roll/ansvar ska ligga på
huvudmannen? Finansiering? 
Dimensionering!

Vilken roll/ansvar har finansiärerna?


