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Bakgrund
Uppsala universitet fick den 9 mars 2017 i uppdrag från
regeringen att tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå
universitet och Karlstads universitet planera och genomföra en
försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller
för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och
huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning
(U2015/03573/UH, U2017/01129/UH, UFV 2017/526).
Uppdraget sträcker sig fram t o m 2021.
Nationell samordning
En nationell samordningsgrupp har bildats bestående av två
representanter från varje ansvarigt lärosäte. Deltar i gruppen gör
såväl företrädare med ledningsansvar för lärarutbildning och
lärarutbildningsanknuten forskning samt
projektledare/motsvarande med ansvar för operativ ledning och
lokal utformning av försöksverksamheten. Samordningsgruppen
rapporterar till respektive universitetsledning. Rektorerna vid de
fyra lärosätena har regelbunden kontakt och sammanträder via
ägargruppsmöten minst en gång per år.
Gruppen träffades första gången i mars 2017 och har därefter
sammanträtt vid ytterligare 4 tillfällen under 2017. De ansvariga
universiteten har formulerat en gemensam avsiktsförklaring (se
bilaga 1), signerad av rektor vid respektive lärosäte, som
definierar principiella utgångspunkter och målsättningar med
försöksverksamheten. Avsiktsförklaringen har förankrats hos och
stöds av skolhuvudmännen genom Sveriges kommuner och
landsting samt Friskolornas riksförbund. Därutöver håller
samordningsgruppen löpande kontakt/samråd med olika
forskningsfinansiärer, fackliga lärar- och skolledarorganisationer
samt regelbundna träffar med regeringens särskilda utredare om
Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt
vetenskaplig grund i skolväsendet (dir 2017:27). Företrädare för
samordningsgruppen
har
också
informerat
om
försöksverksamheten vid Lärarutbildningskonventet samt vid
SUHF-konferens.
Då det slutgiltiga målet med ULF är att finna lösningar och
modeller för praktiknära forskning som kan tillämpas nationellt,
är det angeläget att nationell samordning sker där så är möjligt.
Därtill ska ett kontinuerligt, empiriskt och väl dokumenterat
lärande vara del av arbetets gång. Gemensamma diskussioner
och erfarenhetsutbyte sker löpande om huvuddrag i avtal och
andra överenskommelser. Extern kommunikation sker i
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huvudsak genom en gemensam hemsida som är under
uppbyggnad 1.
De ansvariga universiteten har gemensamt bjudit in övriga
lärosäten med lärarutbildning att delta i försöksverksamheten.
Varje lärosäte har erbjudits att skicka in en intresseanmälan med
en beskrivning av sina förutsättningar att medverka, samt
önskemål om vilket av de fyra ansvariga universiteten man
önskar samverka med (bilaga 2). Gensvaret har varit stort med
21 inkomna anmälningar. Den nationella samordningsgruppen
har därefter beslutat om hur deltagande lärosäten ska organiseras
i fyra olika noder (bilaga 3), där flertalet lärosätens önskemål
om tillhörighet har kunnat tillgodoses.
Uppdragslärosätena har beslutat om en gemensam extern
utvärdering av försöksverksamheten för hela försöksperioden,
där en utlysning gjorts via Göteborgs universitets
upphandlingsavdelning. Upphandlingen kommer att slutföras
under våren 2018.
Lokal samordning
Uppsala universitet har sedan försöksverksamhetens start arbetat
i huvudsak med att förankra den såväl inom universitetet som
hos huvudmän och övriga lärosäten i den så kallade Uppsalanoden. Denna förankring är en del i etableringen av ett
ekosystem och en organisation där redan existerande samarbeten
och strukturer blir en startpunkt. För detaljerad information om
möten och aktiviteter, se bilaga 4
a. Internt förankringsarbete
Uppsala universitet har format en arbetsgrupp i anslutning till
Forum för samverkan (FoSam) 2, en enhet inom Fakulteten för
utbildningsvetenskaper. Under våren 2018 kommer en
organisation att fastställas av rektor som inbegriper hela Uppsala
universitet, samtliga nio samverkande lärosäten, kontrakterade
skolhuvudmän samt lärarstudenter.
Arbetsgruppen har anordnat ett antal workshops för att i ett
tidigt skede involvera försöksverksamhetens centrala parter och
byggstenar - lärarstudenter, forskare med erfarenhet av
praktiknära forskning, VFU-handledare och samordnare samt
skolhuvudmän. Arbetsgruppen träffar även rektors ledningsråd,
fakultets-/områdesnämnder och andra beslutsorgan inom
universitetet med viss regelbundenhet. För att
1

Nationell hemsida för ULF: http://www.ulfavtal.se/
Uppsala-nodens hemsida: http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal
2
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försöksverksamheten om fem år ska kunna övergå till att vara en
naturlig del av infrastrukturerna hos både lärosäten och
huvudmän, är det av yttersta vikt att den genomsyrar parternas
respektive organisationer på flera nivåer.
b. Externt förankringsarbete
FoSam är en arena för regional samverkan mellan Uppsala
universitet och åtta kommuner (betydligt fler huvudmän är
involverade i universitetets lärarutbildningar). Verksamheten
finansieras gemensamt av medverkande kommuner och
universitetet. De till FoSam knutna kommunerna har visat
intresse för att vara delaktiga i försöksverksamheten och därmed
skriva en avsiktsförklaring med universitetet. Tre huvudmän är i
dagsläget intresserade av ett fördjupat samarbete vilket medför
medfinansiering och egeninsatser; Uppsala kommun, Enköpings
kommun samt Academedia. Avtal mellan universitet och
respektive huvudman förväntas bli klara under våren.
Uppsala universitet bjöd i december in åtta övriga lärosäten i
Uppsala-noden till en workshop, som ett första steg i att etablera
en gemensam grund och en vision för samarbetet (bilaga 3).
Lärosätenas skilda förutsättningar utgör basen för en gemensam
lärprocess där parterna får del av varandras styrkor och olika
perspektiv. Vid ett påföljande möte i februari i år avhandlades
bland annat en möjlig organisationsstruktur för Uppsala-noden
samt innehåll i överenskommelsen mellan lärosätena och
Uppsala universitet. En arbetsgrupp med representanter från
samtliga lärosäten kommer under våren att arbeta vidare med
upprättandet av en överenskommelse. Varje lärosäte kommer att
skriva egna avtal med 1-3 huvudmän vilka således också blir del
av noden. För närvarande diskuteras sammansättningen av en
gemensam styrgrupp under ledning av Uppsala universitet, där
övriga lärosäten, företrädare för avtalsslutande huvudmän samt
lärarstudenter ingår. Styrgruppen kommer att vara ett forum för
diskussioner kring erfarenheter från försöksverksamhetens olika
delar. Den kommer även att ansvara för arrangerande av
gemensamma möten, spridning av kunskap samt allokering av
medel.

Blicka framåt
Inom ramarna för försöksverksamheten finns målsättningen att
genomföra två stycken AIMday 3 med syfte att samla, utveckla
och matcha forskningsfrågeställningar från
professionen/huvudman med forskare inom det aktuella fältet.
3

http://aimday.se/livslangt-larande-2016/
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Ett urval av dessa projekt kan erhålla förstudiemedel för
utveckling av en fullständig forskningsansökan i samverkan
mellan huvudman och lärosäte. AIMday riktar sig till alla
huvudmän och lärosäten i Uppsala-noden. En eventuell
matchning begränsas inte till ett tidigare upparbetat samarbete
mellan ett specifikt lärosäte och en specifik huvudman –
målsättningen är att para ihop en frågeställning med rätt
kompetens. Den första AIMday planeras till hösten 2018.
Uppsala universitet kommer årligen att anordna konferenser för
Uppsala-nodens huvudmän och lärosäten. Vid dessa tillfällen
presenteras resultat och lärdomar som uppnåtts i
försöksverksamheten, vilket möjliggör korrigeringar och
förbättringar under pågående process.

Budget
Kostnader 2017
Under 2017 har kostnaderna för försöksverksamheten bekostats
av egeninsatser, tre personer har arbetat med
försöksverksamheten motsvarande 10-20% i sina tjänster. I
november 2017 anställdes även en kommunikatör som kommer
att arbeta cirka 10% med försöksverksamheten.
Personalkostnaderna för dessa uppgick under 2017 till ca 180
tkr. Utöver detta bekostade även fakulteten en konferens för
deltagande universitet och högskolor, totala kostnader för denna
konferens uppgick till 77 tkr och ska även den betraktas som en
egeninsats. Den totala kostnaden beräknas till drygt 260 tkr
kronor.
Tilldelade medel
Uppsala universitet ansvarar för samordningen av de i noden
ingående lärosätena samt organiseringen av gemensamma
aktiviteter såsom AIMday. En projektkoordinator ansvarig för
samordning anställs under våren 2018 via de medel som
tilldelats universitetet. Kostnaden för de årliga konferenserna,
AIMday samt förstudiemedel för de projekt som får möjlighet
att utvecklas bekostas av försöksverksamhetens medel. Uppsala
universitet delar tillsammans med de tre övriga ansvariga
lärosätena kostnaden för den gemensamma utvärderingen.
Övriga medel som tilldelas universitet kommer att fördelas
mellan de i noden ingående parterna. I samband med att avtalen
med olika huvudmän blir klara kommer styrgruppen att
diskutera vem/vilka som har behov av stöd. Troligen kommer
det att röra sig om punktinsatser i upprättandet av infrastrukturer
där sådana saknas. Tydlig medfinansiering ska alltid redovisas.
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Resultat
Uppsala universitet har under det knappa året som gått arbetat
med förankrings- och organisationsfrågor såväl internt som
externt. Arbetsgruppen har mött intresse och engagemang från
berörda parter. Att konkretisera gemensamma visioner är ett
pågående arbete. En utmaning med försöksverksamheten är att
bygga en beständig organisation som är hållbar efter 2021 och
som är en integrerad del av ordinarie struktur och verksamhet.
Bilaga 1 Avsiktsförklaringen
Bilaga 2 Inbjudan till lärosätena
Bilaga 3 Samarbetslärosäten i noderna
Bilaga 4 Uppsala universitets aktiviteter relaterade till
försöksverksamheten
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Bilaga 1 Uppsala universitet, U2015/03573/UH, U2017/01129/UH

Bilaga 2 Uppsala universitet, U2015/03573/UH, U2017/01129/UH
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Intresseanmälan
för medverkan i försöksverksamhet med praktiknära forskning
Regeringen har genom beslut 9 mars 2017 (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH) uppdragit
åt Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet 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. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar
och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och
det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.
De fyra ansvariga universiteten ska bjuda in andra universitet och högskolor som är
intresserade av och vill delta i försöksverksamheten. V aije universitet och högskola ska
knytas till ett av de fyra ansvariga universiteten. Det är önskvärt att uppnå en geografisk
spridning bland de deltagande universiteten och högskolorna och att universitet och högskolor
med skilda utbildningsutbud och erfarenheter av regional samverkan involveras i
försöksverksamheten.
Med det här brevet vill vi som ansvariga universitet bjuda in universitet och högskolor att
anmäla sitt intresse för medverkan i försöksverksamheten.

Utgångspunkter och förutsättningar
Intresserade universitet och högskolor med examenstillstånd för lärarutbildning bjuds in att
medverka till att delta i och bidra till arbetet med den lokala utformningen av
försöksverksamheten.
Förutsättningar för medverkan är
att lärosätet ställer sig bakom den övergripande avsiktsförklaring som vägleder arbetet
med försöksverksamheten (se bilaga)
att lärosätet delar synen på centrala utgångspunkter och övergripande målsättningar och
har de förutsättningar som krävs för att utveckla och pröva modeller för samverkan
kring praktiknära forskning inom de utpekade områdena
att lärosätet är berett att ingå lokala avtal eller överenskommelser med skolhuvudmän
som man samverkar med i lärarutbildningen gällande verksamhetsförlagd utbildning
att lärosätet är berett att ingå med medfinansiering i försöksverksamheten.

Tillvagagangssatt
I intresseanmalan ska larosatet
➢ kortfattat beskriva sing forutsattningar att medverka i forsoksverksamheten
➢ ange vilket av de fyra ansvariga universiteten man onskar samverka med
Det fines mojlighet att diskutera och stalla fragor i sambaed med SUHF:s konferens om
lararutbildningen den 19 oktober 2017.
Det gar ocksa bra att to kontakt med respektive larosate genom
-

Goteborgs universitet, Maria Jarl: maria.jarl@gu.se
Karlstads universitet, Nina Thelander: nina.thelander@kau.se
Umea universitet, Johan Lithner: johan.lithner@umu.se
Uppsala universitet, Elisabet Nihlfors: elisabet.nihlforsCedu.uu.se

Intresseanmalan skickas senast den 3 november 2017 till rektor(och registrator) vid det
universitet larosatet onskar samverka med.
Den nationella samordningsgruppen behandlar de inkomna intresseanmalningarna under
november. Darefter bjuder de ansvariga universiteten in berorda larosaten till ett lokalt
symposium som startpunkt for samarbetet.
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Eva Wiberg

Rektor, Uppsala universitet

Rektor, Goteborgs universitet

Hans Adolfsson

Johan Sterte

Rektor, Umea universitet

Rektor, Karlstads universitet
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Bilaga 3 Samverkande lärosäten Uppsala universitet, U2015/03573/UH, U2017/0112

UmU
Högskolan i Borås
Chalmers tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Stockholms konstnärliga högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Konstfack
Högskolan Kristianstad
Kungliga Musikhögskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniverstietet
Mälardalens Högskolan
Högskolan i Skövde
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Kungliga tekniska högskolan
Högskolan Väst
Örebro universitet

KU

GU
x
x

UU

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bilaga 4 Aktiviteter relaterade till försöksverksamheten Uppsala universitet, U2015/03573/UH, U2017/01129/UH

Aktivitet
Möte
Möte
Möte
Möte
Workshop
Möte
Möte
Möte
Rekrytering
Möte
Möte
Möte
Presentation
Möte
Möte
Webbsida
Webbsida
Workshop
Mail
Konferens
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Deadline
Skolchefsmöte
Möte
Möte
Konferens
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Avtal
Möte
Möte
Workshop
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte
Möte

Syfte
Nationell samordningsgrupp*
Avstämning
Avstämning
Avstämning
Diskussion, med forskare på UU angående praktiknära forskning
Andra träff med Uppsala-noden*
Avstämning
Nationell samordningsgrupp*
Rekrytering av ULF-projektkoordinator*
Avstämning/ekonomi
Avstämning
Första träff med Uppsala-noden*
Presentation på programkommittén för lärarprogrammen
Planering/avstämning
Nationell samordningsgrupp*
Publicering http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal (Uppsala-nod)*
Publicering av nationell www.ulfavtal.se *
Diskutera studentdeltagande i ULF*
Information till lärostäten om deltagare i noderna sk avtalslärosäten*
Nationell RUC-konferens*
Avstämning
Avstämning med ledningsrådet
Möte med Academedia*
Möte m VFU-enheten
Diskussion m juridiska enhten UU ang avtal
Diksussion m Uppsala kommun*
Avstämning
Nationell samordningsgrupp*
Svar från övriga lärosäten om samarbetspartner*
Skolchefsmöte Region Uppsala, Älvkarleby*
Avstämning
Träff med Uppsala kommun*
Presentation på SUHF konferens*
Avstämning
FoSam styrelse m samtliga 8 kommuner*
Nationell samordningsgrupp*
Avstämning
Besök av utredare Cecilia Christersson*
Avstämning
Nationell samordningsgrupp*
Avstämning
Beslut om intern styrning av försöksverksamheten
Telefonmöte Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Högskolan i Gävle*
Information om uppdraget, fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
Avstämning
Avsiktsförklaring mellan UU, KU, GU och Umeå signerat av rektorerna*
Nationell samordningsgrupp*
Avstämning
Workshop med huvudmän regionalt om försöksverksamheten*
Avstämning
Information på programkommittén för lärarprogrammen
Nationell samordningsgrupp*
Presentation av försöksverksamheten på dialogmöte*
Presentation på fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
Möte m förvaltningsledning Uppsala kommun*
Information på programkommittén för lärarprogrammen
Avstämning

Datum
2018-02-22
2018-02-21
2018-02-14
2018-02-13
2018-02-07
2018-02-01
2018-01-31
2018-01-30
2018-01-24
2018-01-08
2017-12-19
14-15 dec
2017-12-07
2017-12-12
2017-12-06
2017-12-01
2017-12-01
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-15
2017-11-13
2017-11-13
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-07
2017-11-07
2017-11-06
2017-11-03
2017-10-26
2017-10-23
2017-10-20
2017-10-19
2017-10-13
2017-10-12
2017-10-09
2017-10-04
2017-09-13
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-24
2017-06-22
2017-06-21
2017-06-12
2017-06-14
2017-06-01
2017-05-30
2017-05-08
2017-05-16
2017-04-27
2017-04-25
2017-04-25
2017-04-24

Möte
Möte
Kommittédirektiv
Regeringsbeslut
Brev
Möte
Konferens
Möten
Brev
Förankringsarbete
Konvent

Nationell samordningsgrupp*
Nationell samordningsgrupp*
Uppdrag om utredare*
Uppdrag om försöksverksamhet*
Ministern för högre utbildning och forskning från GU, UU samt KU*
Paneldiskussion GU samt Almedalen*
SKLs konferens presentation och diskussion*
Almedalen*
Ministern för högre utbildning och forskning från GU, UU samt KU- förslag om "skol
*
Lärarutbildningskonvent i Uppsala*
* Externa deltagare
Avstämning syftar till interna möten med olika intressenter

2017-04-10
2017-03-20
2017-03-09
2017-03-09
2017-01-12
jul-16
dec-15
jul-15
2015-06-14
maj-juni 2015
maj-15

