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Delredovisning ULF – praktiknära forskning 

Sammanfattning 
Utöver samverkan med övriga tre ansvariga universitet på nationell nivå arbetar Umeå universitet 
med tre komponenter av samverkan inom ULF-verksamheten: Vidareutveckling av den lokala 
ULF-organisationen vid Umeå universitet, samverkan mellan Umeå universitet och dess fem 
medverkande lärosäten samt samverkan mellan Umeå universitet och dess i regionen fem 
medverkande skolhuvudmän (varav en är en sammanslutning av 10 inlandskommuner). Efter en 
inledande fas med dialog och gemensam formulering av målsättningar och grundläggande 
principer för försöksverksamheten, har huvuddelen av nästa fas bestående av uppbyggnad av 
samverkan utgående från lokala förutsättningar och prioriteringar genomförts. Tre av fem slutliga 
lärosätesavtal om finansiering och aktiviteter i den fortsatta processen är undertecknade liksom 
två av fem avtal med huvudmän. Återstående avtal planeras undertecknas våren 2019. Utgående 
från de undertecknade avtalen har initiering av lokala samverkansaktiviteter (t ex FoU-projekt) 
påbörjats. 

Delredovisningens bilagor 

A)     Gemensamt brev till ministern för högre utbildning och forskning från de fyra ansvariga 
universitetens rektorer och gemensam presentation av den nationella samordningsgruppens 
arbete. 

 

B)     Exempel på ULF-avtal, mellan Umeå universitet och en medverkande skolhuvudman (Piteå 
kommun) 

 

C)      Exempel på ULF-avtal, mellan Umeå universitet och ett medverkande lärosäte (Högskolan 
Dalarna). 

 

De externa utvärderarnas rapport är gemensam för de fyra ansvariga universiteten, och bifogas 
inte denna redovisning utan insänds endast via delrapporten från Göteborgs universitet 

 

 

  



















Bilaga A 

Till ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans 
 
Försöksverksamhet med samverkan kring praktiknära forskning (ULF), 
delredovisning 2018  
 
Vi värdesätter det förtroende regeringen visar våra lärosäten genom uppdraget att bedriva en 
försöksverksamhet med samverkan kring praktiknära forskning under perioden 2017-2021.  
 
Under 2018 har arbetet utvecklats på ett positivt sätt. Ytterligare tjugoen lärosäten och 
åtskilliga skolhuvudmän har anslutit sig till försöksverksamheten. Samarbetet sker inom 
ramen för fyra noder som har etablerats kring oss som ansvariga universitet. Runt om i landet 
ingås överenskommelser mellan enskilda lärosäten och skolhuvudmän genom vilka vi 
tillsammans skapar långsiktigt hållbara förutsättningar för samverkan kring praktiknära 
forskning.  
 
I delredovisningen för 2018 beskrivs såväl den nationella samordningen som arbetet i de fyra 
noderna. Delredovisningen 2018 innefattar också en delrapport från den norska forskargrupp 
som har uppdragits att löpande utvärdera försöksverksamheten. Utvärderarnas delrapport 
bifogas Göteborgs universitets redovisning. 
 
 
 
 
 
Eva Wiberg 
Rektor  
Göteborgs universitet  
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Rektor  
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Bilaga A 

Nationell samordning av försöksverksamheten ULF  
 
Försöksverksamheten ULF är av nationellt intresse och har långsiktiga målsättningar, vilket 
ställer krav på nationell samordning. Uppdraget samordnas med utgångspunkt i en gemensam 
avsiktsförklaring undertecknad av rektorerna vid de fyra ansvariga universiteten. De fyra 
rektorerna har bildat ett huvudmannaråd som träffas årligen.   
 
För samordning, erfarenhetsutbyte och löpande kommunikation inrättades 2017 en nationell 
samordningsgrupp. Samordningsgruppen består av företrädare med ledningsansvar för 
lärarutbildning samt av projektledare vid de fyra ansvariga universiteten. Ordförandeskapet i 
samordningsgruppen alternerar årligen, under läsåret 2018/2019 innehas det av Umeå 
universitet. Samordningsgruppen rapporterar till huvudmannarådet.  
 
Hösten 2017 bjöds samtliga lärosäten med examenstillstånd för lärarutbildning in att anmäla 
intresse för medverkan i försöksverksamheten. Under 2018 har fyra noder bestående av totalt 
25 lärosäten etablerats. De 21 lärosäten som anmälde intresse för medverkan har knutits till 
ett ansvarigt universitet enligt följande: Göteborgsnoden (6 lärosäten), Karlstadsnoden (4 
lärosäten), Umeånoden (6 lärosäten) och Uppsalanoden (9 lärosäten).  
 
Samordningsgruppen har träffats löpande under 2018. Förutom erfarenhetsutbyte kring det 
arbete som bedrivs inom de fyra noderna förs dialog med nationella aktörer som har intresse 
av och beröringspunkter med försöksverksamheten.  
 
Under 2018 har möten ägt rum med Skolforskningsinstitutet (januari och november), 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund samt deras studerandeorganisationer (februari), 
Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund (mars), Skolverket (oktober) 
och Vetenskapsrådet och ALF-kansliet (maj). I början av året skedde också regelbundna 
avstämningar med regeringens särskilda utredare för Utredningen om praktiknära 
skolforskning i samverkan (SOU 2018:19). Vidare genomfördes ett seminarium i Almedalen.  
 
Samordningsgruppen har genomfört en upphandling av utvärdering av försöksverksamheten. 
Avtal beträffande Utvärdering av försöksverksamhet gällande samverkan kring praktiknära 
forskning (referensnummer EUI 17 082) har ingåtts mellan Göteborgs universitet, å 
försöksverksamhetens vägnar, och Universitetet i Sørøst-Norge. Utvärderingen genomförs av 
en forskargrupp vid Universitetet i Sørøst-Norge under ledning av Tine Sophie Prøitz. Sedan 
augusti medverkar utvärderarna som observatörer vid vissa av samordningsgruppens möten. 
Utvärderarna har också genomfört inledande besök i noderna.  
 
För löpande kommunikation och informationsspridning har en nationell webbplats etablerats: 
www.ulfavtal.se. Kommunikativa insatser samordnas av ett kommunikatörsnätverk bestående 
av kommunikatörer vid de ansvariga universiteten, vilka deltar regelbundet på 
samordningsgruppens möten. En kommunikationsplan har tagits fram och tillsänts samtliga 
medverkande lärosäten för vidare spridning till berörda skolhuvudmän.  
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l Par ter

l. Umeå  universitet , 202100-2874, (UmU)
Lärarhögskolan , 901 87 Umeå
Kontaktperson: J ohan  Lithner

2. Högskolan  Dalarna ; 202100-2908,
[Box 77]
791 22 Fa lun

Kontaktperson: Mat t ias Graden , PUD (mga(a>du.se)

Nedan  gemensamt  benämnda  som "Par ter (na)"

2 Defin it ioner

Skola : a lla  skolväsendets skolformer

Lärare: inkluderar  a ll skolpersona l som direkt  eller  indirekt  a rbeta r  med undervisn ing.

FoU: (Forskning och  Utveckling) betecknar  samverkan  mellan  t illämpad prakt iknära  forskning
och  skolverksamhetsu tveclding.

3 Bakgrund

Reger ingen  har  genom beslu t  den  9 mars 2017 (U2015/03573/UH, U2017/OH29/UH) uppdragit
å t  Uppsa la  un iversitet , Göteborgs un iversitet , Umeå  universitet  och  Kar lstads un iversitet  a t t
planera  och  genomföra  en  försöksverksamhet  i syfte a t t  u tveclda  och  pröva  olika  modeller  för
samverkan  mellan  lä rosä ten  och  huvudmän inom skolväsendet  l<r ing prakt ila iä ra  forslming.
Försöksverksamheten  har  få t t  namnet  ULF - Utveckling, Lärande, Forskning. Den  ska  bidra  t ill en
stä rkt  vetenskaplig grund i lä ra r - och  förskollä ra ru tbildn ingarna  och  i skolväsendet .

Följande samverkansavta l mellan  Högskolan  Dalarna  och  Umeå universitet  reglera r  t idsper iod,
syfte, målsä t tn ingar  och  ekonomiska  å taganden  för  par ternas samverkan  inom
försöksverksamheten  ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som pågår  2017-2021. Se u lfavta l.se
för  reger ingens beslu t  om försöksverksamheten  samt  de ansvar iga  un iversitetens avsikt sför ldar ing.
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4 Försöksverksamhetens övergr ipande syfte

Det  finns behov av a t t  vidareu tveckla  u tbildn ingsvetenskaplig forskning mot  a t t  bli mer  användbar
som stöd för  verksamhetsu tveclding inom skolväsende och  lä ra ru tbildn ing. Samverkan  mellan
lä rosä ten  och  skolhuvudmän behövs för  a t t  tydliggöra  forsknings- och  u tvecMingsbehov och  ge
möjlighet  för  lä ra re och  forskare a t t  samverka  kr ing ident ifierade behov, som et t  led i skolans och
lä rosä tet s kva litet sa rbete. Par ternas ömsesidiga  och  långsikt iga  engagemang ä r  en  föru tsä t tn ing
för  a t t  skapa  hå llbar  forskning och  u tveckling och  t illgängliggöra  u tvecklings- och
forskningsresu lta t  även  u tanför  den  egna  miljön .

Prakt iknära  forskning avser  inom försöksverksamheten  sådan  u tbildn ingsvetenskaplig forskning
som föru tsä t ter  såvä l lä rosä tenas som skolhuvudmännens st rukturer  och  resurser . Den  har  som

mål a t t  lösa  problem, och  u tnyt t ja  poten t ia ler , inom undervisn ingen/u tbildn ingen  eller  a t t
iden t ifiera  faktorer  som leder  t ill förbä t t rade elevresu lta t  inom lä roplanernas samt liga  områden .

Utbildn ingsvetenskaplig forslming ä r  t ill sin  kara lctä r  bred och  tvärvetenskaplig, och  innefa t ta r
många  discipliner  med forskare från  olika  ämnesområden , i en lighet  med den  beskr ivn ing som
t illhandahå lls av Utbildn ingsvetenskapliga  kommit tén  vid Vetenskapsrådet .
Den  prakt iknära  forskningen  inom försöksverksamheten  slca  hå lla  hög vetenskaplig kva litet , vara
tydligt  kopplad t ill verksamhetsu tvecMing, och  dokumenteras genom publika t ioner .

Sammanfa t tn ingsvis ä r  syftet  med försöksverksamheten  ULF a t t :

•  skolans behov ska  u tgöra  en  väsent lig del av vägledningen  för  forskningen ,
•  basera  verksamhetsu tveclding på  såvä l beprövad er fa renhet  som forskning
•  vidareu tveckla  t illämpningsinr iktad u tbildn ingsvetenskaplig forskning,
•  genom samverkan  mellan  skola  och  lä rosä te skapa  långsikt igt  hå llbara  st rukturer  för  a t t

in it iera , genomföra  och  i övr igt  främja  prakt ikaära  forskning och  verksamhetsu tvecMing,
•  stä rka  lä ra ru tbildn ingen  via  studenternas medverkan  i försöksverksamheten  samt  a t t
•  stä rka  både u tvecldingskompetens och  vetenskaplig kompetens vid både skolor  och  lä rosä ten .

Det  ä r  en  symmetr isk och  komplementär  ansa ts i meningen  a t t  samverkan  bygger  likvärdigt  på
par ternas behov, kompetenser  och  engagemang, som komplet tera r  varandra . Det  innebär  a t t :

•  skolans verksamhetsu tveckling baseras på  bland anna t  vetenskaplig grund och  lä rosä tet s
u tveckling av lä ra ru tbildn ing och  forskning baseras på  bland anna t  dess relevans för
u tbildn ingssystemet ,

•  lä ra res, skolledares och  annan  skolpersona ls kompetens a t t  iden t ifiera , genomföra  och

utvärdera  verksamhetsu tveclding och  forskares u tbildn ingsvetenskapliga
forskningskompetens värderas lika ,

•  skolans och  lä rosä tet s engagemang i FoU är  långsikt igt  och  symmetr iskt  bland anna t  i t ermer
av ekonomiska  och  personella  resurser , samt  a t t

•  sa t sn ingarna  ä r  komplementära  i meningen  a t t  par terna  bidra r  med delvis olika  kompetens
och  resurser .
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5 Generella  u tgångspunkter

5.1 FoU i symmetr isk och  komplementär  samverkan

Medverkande skolhuvudman förväntas:
•  bedr iva  systemat isk verksamhetsu tveclding, och  gärna  ha  verksamhetsför lagd lä ra ru tbildn ing,
•  ge goda  föru tsä t tn ingar  för  involverade a t t  bedr iva  verks amhetsu tveckling och  samverkan ,
•  ha  förankra t  försöksverksamheten  på  berörd ledningsnivå , och  garan tera  stabilit et  och

långsikt ighet  för  a t t  svara  upp mot  ingångna  avta l samt
•  ha  eller  u tveckla  en  policy (eller  motsvarande) gä llande FoU-samverkan  med lä rosä ten .

Medverkande lä rosä te förväntas:
•  bedr iva  u tbildn ingsvetenskaplig forskning med relevans för  FoU.
•  ge goda  föru tsä t tn ingar  för  involverade a t t  bedr iva  forskning och  samverkan .
•  ha  förankra t  försöksverksamheten  på  berörd ledningsnivå , och  garan tera  stabilit et  och

långsikt ighet  för  a t t  svara  upp mot  ingångna  avta l samt
•  ha  eller  u tveckla  en  policy (eller  motsvarande) gä llande FoU-samverkan  med skolhuvudmän.

5.2 St rukturer  och  akt iviteter  för  långsikt ig samverkan
ULF försöksver l<samhet  ska  u tveckla  nya  (eller  vidareu tveckla  existerande) samverkande
st rukturer , dvs miljöer , mötespla t ser , etc. som kan  främja  FoU. En  sä rslu ld u tmaning för
försöksverksamheten  ä r  a t t  skapa  långsikt igt  hå llbara  mötespla t ser  för  lä ra re och  forskare, och
även  i vidare mening för  aktörer  från  skolhuvudmän och  lä rosä ten , som in tegrerade dela r  av
arbetet  i skolans och  lä rosä tenas verksamheter . St rukturernas funkt ion  och  långsikt iga  hå llbarhet
studeras genom deras in it ierande och  genomförande av konkreta  FoU-akt iviteter . I Umeå

universitet s ULF-plan  (se u lfavta l.se) presen teras akt iviteter  som kan  ingå  i försöksverksamheten ,
t  ex FoU-projekt , uppdrag, FoU-miljöer  och  kompetensu tveckling. Denna  ULF-plan  ä r  et t  levande
dokument  och  akt iviteter  kan  t illkomma efter  förslag från  medverkande par ter .

5.3 Rela t ion  t ill lä ra ru tbildn ing
Akt iviteterna  inom ULF försöksverksamhet  bör  anknyta  t ill lä ra ru tbildn ing, t  ex via
examensarbeten , verksamhetsför lagd u tbildn ing eller  på  anna t  sä t t .

5.4 Samverkansorganisa t ion
Umeå universitet  samverkar  och  under tecknar  avta l med fem medverkande lä rosä ten : Luleå
tekniska  un iversitet , Mit tun iversitetet , Högskolan  Dalarna , Mälarda lens högskola  och  Örebro
universitet . Var t  och  et t  av dessa  samt  Umeå universitet  samverkar  i sin  tu r  och  ska  ha  (nya  eller

sedan  t idigare existerande) för  försöksverksamheten  funkt ionella  avta l med et t  an ta l medverkande
skolhuvudmän. ULF försöksverksamhet  ska  vara  vä l föran l<rad i medverkande par ters
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organisa t ioner . Var je lä rosä te bildar  t illsammans med föret rädare för  et t  an ta l skolhuvudmän et t
regiona lt  samverkansråd (kan  ha  annan  benämning). Lärosä tena  tecknar  inom
försöksverksamheten  avta l med skolhuvudmän, i första  hand inom den  egna  regionen  även  om
undantag kan  förekomma.

5.5 Personella , finansiella  och  övr iga  resurser
Som komplet ter ing t ill reger ingens anslag förväntas a lla  medverkande par ter  (skolhuvudmän och
lä rosä ten) medfinansiera  sit t  deltagande i försöksverksamheten , direkt  med finansiella  resurser
och/eller  indirekt  med personella  och  övr iga  resurser . Denna  medfinansier ing förväntas vara
omfa t tande, men bestäms från  fa ll t ill fa ll och  kan  anpassas t ill ka raktä ren  hos akt iviteterna  och
par ternas föru tsä t tn ingar .

5.6 Tidsplan , kommunika t ion  och  u tvärder ing
Enligt  reger ingens beslu t  pågår  försöksver l<samheten  2017-2021 och  de iyra  ansvar iga
universiteten  ska  slu t redovisa  uppdraget  senast  den  l mars 2022. Medverkande lä rosä ten  och

skolhuvudmän förväntas bidra  t ill dokumenta t ion , kommunika t ion  och  u tvärder ing.

6 Högskolan  Dalarnas specifika  å taganden  för
det ta  avta l

Det ta  avsn it t  rela tera r  punktvis t ill de generella  u tgångspunkterna  ovan . En  ambit ion  med
överenskommelsen  ä r  a t t  den  ska  vara  så  kor t fa t tad som möjligt . Mer  fu llödiga  resonemang om
Högskolan  Dalarnas idéer , t illvägagångssä t t  och  hur  medlen  används för  a t t  regiona lt  stä rka
utbildn ing, lä rande och  forskning i försöksverksamheten  kan  läsas i Högskolan  Dalarnas plan  för
försöksverksamheten  (2018-06-05, Dnr : 9.1-2018/456).

6.1 FoU i symmetr isk och  komplementär  samverkan
A) Syftet  med Högskolan  Dalarnas medverkan  i försöksverksamheten  ä r  a t t  komplet tera ,
vidareu tveckla  och  för fina  det  system som idag reglera r  samverkan  för  prakt iknära  forskning,
u tveckling och  undervisn ing mellan  Högskolan  Dalarna  och  regionens skolhuvudmän. De
övergr ipande målsä t tn ingarna  å terges under  punlr ten  6.2.

B) Prakt iknära  forskning på  skolområdet  ä r  et t  verktyg för  a t t  vetenskapliggöra  och  förbä t t ra
undervisn ingen  för  elever  inom förskola  och  skola . Begreppet  förbä t t r ing rymmer  olika  aspekter ,
in te enbar t  sådana  som är  mät - och  lcvant ifierbara . Begreppet  avser  t ill exempel också  socia la  och
rela t ionella  aspekter  inom förskola  och  skola  och  där  prakt ikernas organisa tor iska  och
ledarskapsor ien terade villkor  och  perspekt iv på  olika  n ivåer  inbegr ips.

C) Et t  FoU-arbete fordrar  såvä l et t  vetenskapligt  som prakt iskt  engagemang och  Högskolan
Dalarnas samarbete med skolhuvudmän i regionen  har  under  lång t id syfta t  t ill a t t  finna  ba lans
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mellan  forskning och  verksamhetsu tveckling. En  av målsä t tn ingarna  med försöksverksamheten  ä r
a t t  både st imulera  och  medverka  t ill a t t  förskolan /skolan  u tveckla r  sit t  systemat iska
kva litet sa rbete och  a t t  resu lta ten  av det  ligger  t ill grund för  nya  praxisnära  forskningsinsa tser .

D) Skolans och  förskolans behov ska  vara  väsent ligen  vägledande i formuler ingen  av
forskningsproblem. Vidare ska  forskningen  mellan  forskare och  professionens aktörer  ske i
jämbördig rela t ion . Prakt iknära  forskningen  sker  med skolan , in te på  skolan . Till exempel
ident ifiera r  och  formulera r  forskare och  skolans persona l i dia log aMuella  problemområden .
Delakt ighet  och  engagemang i processen  från  skolans ledning och  persona l leder  t ill a t t
forskningen  blir  relevant  och  fyller  et t  behov inom skolan . Forskarens förmåga  a t t  formulera
forskningsfrågor  som är  möjliga  a t t  besvara , u t ifrån  relevanta  metoder  och  med stöd i relevant
teor ibildn ing, ger  också  resu lta t  som är  legit ima  i forskarsamhället .

E) Försöksverksamheten  bedr ivs på  Högskolan  Dalarna  inom ramen för  et t  vä lfungerande
regiona lt  samverkansarbete (PUD-samarbetet . Se punkt  6.4.2). Inom försöksverksamheten

förväntas berörda  par ter  agera  i en lighet  med PUD-samarbetet s överenskommelser  och  praxis.
Föru tsä t tn ingarna  för  de som akt ivt  delta r  i försöksverksamheten , från  såvä l skolhuvudman som
Högskolan  Dalarna , förväntas vara  lika  goda  som inom andra  samarbeten  och  akt iviteter  inom
PUD-samarbetet .

6.2 St rukturer  och  akt iviteter  för  långsikt ig samverkan
Utifrån  målsä t tn ingarna  nedan  beskr ivs Högskolan  Dalarnas st rukturer  och  akt iviteter  inom
försöksverksamheten . För  respekt ive mål finns et t  eller  flera  u tpekade akt iviteter . I budget  och
t idsplanen  visas när  de olika  akt iviteterna  planeras genomföras.

Högskolan  Dalarna  målsä t tn ingar  med försöksverksamheten  å terges nedan . De pr ior iteras i
nämnd ordning. För  respekt ive mål beskr ivs där t ill u tpekade akt iviteter . Tidplan  för  respekt ive
akt ivitet  kan  studeras i Högskolan  Dalarnas egen  plan  för  försöksverksamheten  och/eller  i
anslu tn ing t ill budget redovisn ingen .

Mall

Stä rka  samverkan  mellan  skola  och  högskola .

Utpekade akt iviteter  a t t  u tveckla :

Högskolan  Dalarna  vill vidareu tveckla  samverkan  med skolans huvudmän i regionen . Det ta  genom
at t  t esta  en  regiona l ULF-modell för  lä ra re, forskare och  studenter  verksamma inom både
skolans/förskolans och  lä ra ru tbildn ingens verksamheter  som involverar  prakt iknära  forskning och
utveckling. För  det ta  t illsä t t s en  samordnare på  Högskolan  Dalarna  som t illsammans med
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ledningsgruppen  för  lä ra ru tbildn ingen  (se punkt  6.4.2) formulera r , kommunicerar  och  förankrar
ULF-modellen  in tern t  och  extern t .

En  studie kr ing samverkansprojekt  i skolan  genomförs (inkludera t  jämförelse med andra
branscher  och  na t ionella  kontexter ) med syfte a t t  förstå  hur  och  i vilken  u tst räckning
gemensamma forsknings- och  u tvecklingsprojekt  påverkar  såvä l in r iktn ing av
utbildn ingsvetenskaplig forskning och  u tbildn ing i akademin  som utvecklingsarbete i regionens
skolor .

Mål 2

Utarbeta  nya  ru t iner  för  skolor  och  akademin  a t t  u tvecHa et t  samskapande a rbete med a t t
formulera  och  genomföra  forskning och  verksamhetsu tveclding.

Utpekade akt iviteter  a t t  u tveckla :

I projektet  vill vi medverka  t ill a t t  skolans/förskolans systemat iska  kva litet sa rbete blir
u tgångspunkt  för  angelägna  problem- och  u tvecklingsområden  för  prakt iknära  forskning genom
bland anna t  framtagande av en  modell för  dia log mellan  skolaktörer  och  forskare, där  prakt iknära
forsknings- och  u tvecklingsprojel<t  kan  in it ieras, u t ifrån  skolans behov. Denna  modell syfta r  t ill a t t
stödja  forskare och  lä ra re exempelvis via  handledning, workshop och  forskningscirkla r  lcr ing
samverkansforskning.

Arbetet  in leds med en  kar t läggning av några  lä rosä tens befin t liga  modeller  för  samverkan  mellan
skolor  och  akademi i in it ierande av forsknings- och  u tvecklingsprojekt .

Målg

Utveckla  t illämpningsinr iktad u tbildn ingsvetenskaplig forslming genom kombinerade
uppdrag.

Utpekad akt ivitet :

I et t  kombinera t  uppdrag bedr iver  en  forskaru tbildad lä ra re - anstä lld hos en  regiona l
skolhuvudman - undervisn ing av elever  på  den  egna  skolan  och  studenter  på  lä ra ru tbildn ingen  vid
Högskolan  Dalarna . Samt idigt  ä r  de med kombinerade uppdrag involverade i FoU-projekt .
Högskolan  Dalarna  vill med försöksverksamheten  möjliggöra  - pr imär t  för  de med kombinerade
uppdrag - a t t  bedr iva  t illämpningsinr iktad prakt iknära  forskning t illsammans med forskare på
Högskolan  Dalarna  och  med förskollä ra re/lä ra re och  skolledare. Medelt illsä t tn ing.
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Mål 4

Stä rka  både u tvecklingskompetens och  vetenskaplig kompetens vid både skolor  och
lä rosä ten- inbegr ipet  lä ra ru tbildn ing och  studenters medverkan

Utpekade akäviteter  a t t  u tveckla :

Skapa  en  kurs på  motsvarande 7,5 hp på  avancerad n ivå  ämnad för  personer  i regionen
med kombinerade uppdrag, eller  annan  skolu tvecklande funkt ion .

Kompetensutveclding för  VFU-handledare (in te minst  inom arbetsin tegrerad
lä ra ru tbildn ing) med syfte a t t  stä rka  såvä l kunskap om prakt ila iä ra  forskningsprojekt  som
systemat iskt  kva litet sa rbete. Det ta  sker  exempelvis genom en  poänggivande eller  icke
poänggivande kurs.

Skapa  fomm, ämnesdidakt iska  eller  t emat iska  för  en  specifik skolform, för  a t t  st imulera
prakt iknära  forskare, studenter  och  verksamhetsför lagda  lä ra re/förskollä ra re a t t  mötas.
Dessa  fora  ska  st imulera  och  möjliggöra  kollegia lt  lä rande och  a t t  a lla  aktörer  på  et t
jämbördigt  t a r  del av varandras kunskaper . Nätverket  u tgör  en  lämplig sta r tpunkt  för  nya
FoU-projekt  eller  lä ra rstudenters examensarbeten .

Måls:

Utveckla  former  för  a t t  spr ida  och  föran la ra  prakt ila iä ra  forslmingsprojekt .

Utpekade akt iviteter  a t t  u tveckla :

-1 et t /orsta  steg vill vi a r rangera  konferens för  regiona la  producenter  av loka la  u tvecklings- och

forskningsprojekt , med fokus på  nä tverkande och  spr idn ing av FoU-projekt .

-1 et t  andra  steg vill vi pröva  former  för  a t t  möjliggöra  för  forskande- eller  skolu tvecUande lä ra re
a t t  publicera  sig vetenskapligt , t ill exempel i t idskr iften  Utbildn ing och  lä rande. Vi ser  behov av a t t
stödja  dessa  lä ra re a t t  skr iva  vetenskapligt , t ill exempel i form av samskr ivande med och
handledning av mer  er fa rna  forskare.

6.3 Rela t ion  t ill lä ra ru tbildn ing

En loka l ULF-verksamhet  innebär  en  fördjupning av de samverkansformer  som lä rosä tet  och  de
regiona la  skolhuvudmännen  redan  har . Läraru tbildn ingen  u tgör  pla t t formen i samarbetet .
Samverkan  i PUD t illkom efter  a t t  skolhuvudmän och  akademi ident ifiera t  gemensamma in t ressen
och  nyt tan  med samarbete för  a t t  förbä t t ra  och  nyt t ja  kompetenser  samt  möjligheter  sä rskilt  i
lä ra ru tbildn ingens verksamhetsför lagda  kurser  (VFU-kurser ).
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Samt idigt  som kombinerade uppdrag u tgör  en  FoU-brygga  mellan  skola  och  akademi så  innebär
formen också  in terakt ion  av två  olika  verksamheter  och  a t t  konst rukt iva  dia loger  förs mellan
lä ra rstudenter  och  lä ra re. Fyra  olika  temata /ingångar  ä r  pr ior iterade och  kommer  i första  hand
utgöra  undervisn ingsuppdraget  för  dem med kombinerade uppdrag: VFU, betyg och  bedömning,
svenska  och  examensarbeten .

Mål och  a lr t iviteter , beskr ivna  i denna  överenskommelse, syfta r  framföra llt  t ill a t t  vägleda ,
inspirera  och  delvis ge nya  redskap för  lä ra re på  skolor  i regionen  a t t  medverka  t ill en
skolu tveckling som sker  på  vetenskaplig grund. VFU fyller  en  sä rsldlt  vikt ig del i den  u tvecMingen ,
in te minst  på  de skolor  som Högskolan  samarbeta r  med inom ramen för  det  sta t liga
övningsskoleprojektet  (på  HDa benämns medverkande skolor  i sa t sn ingen  för  par tnerskolor , se
2018-03-12, dnr : 9.1-2018/456) och  på  de a rbetsin tegrerade u tbildn ingarna  vid lä rosä tet .
Kompetenshöjn ing av såvä l VFU-lä ra re som andra  lä ra re, vilka  ä r  in t resserade av skolu tveckling,
förstä rker  banden  som regionens skolor  idag har  med Högskolan . Läraru tbyten  och  prakt iknära
forskningsprojekt  kommer  t ill exempel under lä t tas.

På  lit e längre sikt  innebär  et t  närmare samarbete också  a t t  skolor  på  egen  hand successivt
u tvecldar  egna  möjligheter  t ill a t t  bedr iva  skolu tveckling som baseras på  såvä l vetenskapliga
argument  som beprövad er fa renhet , och  a t t  dagens lä ra ru tbildn ing i stör re omfa t tn ing kan  ske på ,
och  med, skolor /förskolor . Det  innebär  samt idigt  a t t  lä ra ru tbildn ing blir  än  mer  verksamhetsnära .
At t  skolor  ta r  et t  stör re ansvar  för  u tbildn ingen  av lä ra re stä ller  också  delvis nya  krav - men bidra r
samt idigt  - t ill en  vetenskaplig och  forskningsmässig kompetenshöjn ing inom skolans väggar . Den
utvecklingen  fodrar  emeller t id a t t  skolor  och  lä rosä ten  akt ivt  samarbeta r  i u tbildn ingen  av
morgondagens lä ra re. Det ta  ä r  en  u tvecklingslin je som Högskolan  Dalarna  in te bara  stä ller  sig
bakom utan  akt ivt  yt ter ligare vill påsl<ynda , här  inom ramen för  försöl<sverksamheten .

6.4 Samverkansorganisa t ion

6.4.1 Umeå  universitet
Umeå universitet s rektor  har  övergr ipande ansvar  för  UmU-delen  av försöksverksamheten .
Lärarhögskolan  har  opera t ivt  ansvar , och  bereder  ULF-ärenden  i sin  ordinar ie organisa t ion
(ledningsgrupp, forskningskommit té, styrelse) där  kansliet  ä r  förstä rkt  med en  ULF-samordnare
på  50% och  en  kommunika törsresurs. Ledning av verksamheten  samordnas vid ordinar ie
dia logmöten  mellan  un iversitet sledningen  och  Lärarhögskolans ledning. En  ULF-planer ingsgrupp
hantera r  de mer  prakt iska  aspekterna  av verksamhetens organiser ing.

6.4.2 Högskolan  Dalarna

•  In tern  organisa t ion :

Högskolan  Dalarna  a rbeta r  medvetet  med a t t  bygga  upp sammanhållna  akademiska  miljöer  som
inbegr iper  högskolans t re uppgifter : u tbildn ing, forskning och  samverkan . Det  gemensamma
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forumet  för  beredning och  beslu t  av st ra tegiska  frågor  inom lä ra ru tbildn ingsområdet  ä r
lä ra ru tbildn ingens ledningsgrupp. Den  bestå r  av u tvecklingsledaren  för  lä ra ru tbildn ingen ,
forslmingsledaren  för  forskningsprofilen  Utbildn ing och  lä rande, chefen  för  Pedagogiskt
u tvecldingscent rum Dalarna  (PUD), samt  lin jecheferna  för  de akademier  och  avdeln ingar  vars
persona l ä r  verksam inom området .

•  Organisa t ion  försöl<sver l<samheten :
Läraru tbildn ingens ledningsgrupp u tgör  högskolans in terna  styrgrupp för  vår  medverkan  i
försöksverksamheten . Opera t ivt  ansvar iga  för  Högskolan  Dalarnas medverkan  i
försöksverksamheten  ä r  Mat t ias Graden , verksamhetsu tveckla re vid PUD med särskilt  ansvar  för
a t t  u tveckla  samverkansformer  för  prakt iknära  forsla iing, Sara  Ir isdot ter  Aldenmyr ,
forskningsledare för  Utbildn ing och  lä rande, samt  Mats Tegmark, u tvecldingsledare för
lä ra ru tbildn ingen .

•  Organisa t ion  samverkan  skolhuvudmän:

I slu tet  av 1990-ta let  in rä t tade Högskolan  Dalarna  t illsammans med regionens skolhuvudmän
Pedagogiskt  u tvecklingscent rum Dalarna  (PUD) med syfte a t t  samverka  en ligt  devisen
"lä ra ru tbildn ing som skolu tveckling". Ut ifrån  denna  grund har  verksamheten  sedan  vuxit  t ill a t t
idag omfa t ta  24 medlemmar  och  rymma flera  olika  akt iviteter  och  mål. Mestadels ä r  det
kommuner  i Dala rnas-, Gävleborgs- och  Västmanlands län , men inom PUD finns också  et t  an ta l

fr istående huvudmän represen terade. Samarbetet  mellan  de olika  a lctörerna  syfta r  t ill a t t  stä rka
utvecklingen  vid regionens skolor , lä ra ru tbildn ingen  \ id Högskolan  Dalarna  samt  den
forskningsprofil, "Utbildn ing och  lä rande", vid vilken  den  skolrela terade forskningen  på
Högskolan  Dalarna  främst  ä r  härbärgerad. Samarbetet  mellan  högskolan  och  skolhuvudmännen
formuleras oftast  av kommunernas skolchefer  t illsammans med represen tan ter  från

lä ra ru tbildn ingen , represen tan ter  från  forsla iingsgrupper  samt  persona l vid PUD. I PUD t rä ffas
skolchefer , represen tan ter  från  lä ra ru tbildn ingen  och  ledare för  forskningsprofilen  "Utbildn ing
och  lä rande" regelbundet , flera  gånger  per  termin . Försöksverksamheten  kommer  stående
behandlas på  dessa  möten .

6.4-3 Gemensam samverkansorganisa t ion
De regelbundna  lä rosä tesdia logerna  formaliseras genom bildandet  av en  rådgivande styrgrupp,
som bestå r  av represen tan ter  från  Umeå universitet  och  medverkande lä rosä ten .

6.5 Personella , finansiella  och  övr iga  resurser

6.5.1 Umeå  universitet
Umeå universitet  ska  finansiera  sin  del i den  na t ionella  samordningsgruppens akt iviteter , vissa
kansliresurser , a r rangemang av lä rosä tesmöten  samt  kommunika t ion , dokumenta t ion  och

utvärder ing en ligt  nedan .
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Från  reger ingens anslag t ill försöksverksamheten  vidareförmedlas maximalt  4 mkr  t ill
medverkande lä rosä te, en ligt  följande plan .

6.5.2 Högskolan  Dalarna
Separa t  ekonomisk budget  bifogas i separa t  bilaga , en ligt  mall t illhandahå llen  frän  Umeå
universitet . Den  budgeten  ä r  specificerad per  å r  och  per  kostnadsslag som lön , loka ler  mm, men
visar  in te vilka  akt iviteter  medlen  kommer  a t t  finansiera . Tabellen  nedan  ä r  in te en  ekonomisk
ka lkyl i den  meningen  a t t  den  specificera r  de olika  kostnadsslagen , men visa r  dock ambit ionen  hur
medlen  kommer  brukas i rela t ion  t ill mål och  ka lenderår . Lärosä tet s medfinansier ing motsvarar
det  sökta  belopp som vidareförmedlas från  Umeå universitet . Skolhuvudmän och  Högskola
Dalarna  medfinansiera r  löner . Vissa  akt iviteter  mot finansieras också  via  exempelvis
deltagaravgifter . Tabellen  ä r  -1000 kr  och  visa r  sökta  medel från  försöksverksamheten , sökt
tota lbelopp från  Umeå ä r  4 milj. Kr . Den  tota la  kostnadsberäkningen  ä r  så ledes 8 milj. kr .

År

Mål1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål5
Tota lt  per  å r

2018

250
o
o
50
o
300

2019

250
200
300
200
50
1000

2020

250
100
500
400
50
1300

2021

250
50
600
400
100
1400

Tota lt  per
mål
1000
350
1400
1050
200
Tot : 4000

Högskolan  Dalarnas bedömning ä r  a t t  avvikelse från  planerad budget ram främst  skulle kunna
uppkomma för  akt ivitet  i mål 3, därefter  för  akt iviteterna  i mål 2 respekt ive 4. Som "plan  B" vill
Högskolan  Dalarna  redan  nu  kommunicera  st ra tegin  a t t  kunna  vara  flexibel med var  medlen
förbrukas, det  gä ller  akt iviteter  i mål 2,3 och  4. Skulle det  t ex visa  sig efter  ha lva  försöksper ioden
a t t  något  av respekt ive mål in te bedöms kunna  infr ias med föreslagna  akt iviteter , vill Högskolan
Dalarna  kunna  omdisponera  t ill mål och  akt iviteter  som under  försöksper ioden  haft  en  på tagligt
stör re efter frågan  än  vad bedömningen  var  vid avta let s t illkomst , hösten  2018.

Vid andra  stör re avvikelser  kommer  Högskolan  Dalarna  i god t id ansöka  hos Umeå  universitet  om
omdisponer ing av vidareförmedlade medel och  t illhörande juster ing av budgeten . Det ta  inkluderar
bland anna t  om de vidareförmedlade medlen  in te förbrukas i planerad takt . Medel som ej
förbruka ts inom t idsplan  ska  å tergå  t ill Umeå  universitet . En  avstämning av budgeten  görs å rsvis.
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6.6 Tidsplan , kommunika t ion  och  u tvärder ing

6.6.1 Umeå  universitet
Göteborgs un iversitet , Kar lstads un iversitet , Umeå  universitet  och  Uppsa la  un iversitet  har  in rä t ta t
en  gemensam na t ionell hemsida  (u lfavta l.se) och  varsin  loka l hemsida . Kommunika törer  från  de
fyra  un iversiteten  har  i samråd med den  na t ionella  samordningsgruppen  inrä t ta t  en
kommunika t ionsplan .

De fyra  ansvar iga  un iversiteten  har  gemensamt  t illsa t t  en  extern  u tvärderare för  hela
försöksverksamheten .

Den na t ionella  samordningsgruppen  dokumentera r  sina  in terna  möten  och  även  t rä ffa r  med
nat ionella  aktörer . Umeå  universitet  dokumentera r  dia logerna  med sina  medverkande
skolhuvudmän och  lä rosä ten , samlar  inkomna relevanta  dokument  under  försöksverksamheten
samt  ansvarar  för  den  å r liga  rappor ten  t ill reger ingen .

6.6.2 Högskolan  Dalarna
Föreslagna  akt iviteter  följer  en  preliminär  t idsplan , se budget - och  t idsplan  för
försöksverksamhetenen  (punkt  6.5.2). Projektet  kommuniceras löpande på  PUDs sammankomster
på  Högskolan  Dalarna  och  i sammankomster  med forskare och  lä ra ru tbildare. Projektet  i dess
helhet , eller  av specifika  dela r , kommuniceras där t ill regelbundet  i separa ta  möten  med
skolhuvudmän i regionen . Respekt ive akt ivitet  u tvärderas å r  2021.

[anmärkning: det  pågår  för  närvarande en  diskussion  med den  na t ionella  u tvärder ingsgruppen
om i vilken  mån loka la  komplet terande u tvärder ingar  ä r  pr ior iterade, det  kan  bli så  a t t
medverkande in te behöver  göra  en  egen  u tvärder ingsplan]

6.7 Eventuellt  övr igt

7 Avta lst id

Det ta  avta l t räder  i kra ft  när  Par terna  behör igen  har  under teckna t  det . Avta let  gä ller  2018-2021.

8 Tvist

Par terna  st rävar  efter  a t t  gemensamt  lösa  tvister  som uppstå r  i samband med det ta  avta l genom
förhandling mellan  Par terna .

Avta let  ska  under tecknas i två  or igina l av vilka  Par terna  ska  ta  varsit t .
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