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Avsiktsförklaring gällande ULF-försöksverksamhet med 

praktiknära forskning i Skåneregionen 

 

Bakgrund 

I Skåneregionen finns sedan 2011 en regional samverkansorganisation för en skola på 

vetenskaplig grund, FoU Skola, inom ramen för Kommunförbundet Skåne. I 

samverkansorganisationen ingår 34 kommunala skolhuvudmän och Kommunförbundet Skåne. 

Samverkansorganisationens uppgift är:  

dels att utveckla samverkan kring forskning och utveckling, skapa förutsättningar 

för professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en förändring av 

verksamheten/praktiken, dels att styra forskning mot för kommunerna 

intressanta områden – praktikstyrd forskning. Vision för arbetet är: En skola på 

vetenskaplig grund. Det primära målet är högre måluppfyllelse enligt skollag och 

läroplaner”.1  

Därutöver finns ett Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter, som utgör 

strukturen för dialog och samråd mellan skolhuvudmän och lärosätena i Skåne2.  

Denna avsiktsförklaring skrivs med anledning av att regeringen har givit Göteborgs universitet, 

Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppdrag att planera och 

genomföra en försöksverksamhet3. Under perioden 2018-2021 ska försöksverksamheten 

utveckla och pröva olika modeller för samverkan kring praktiknära forskning4 mellan universitet 

och högskolor och skolhuvudmän. De fyra ovannämnda universiteten har ett huvudansvar för 

varsin nod till vilken ytterligare huvudmän och lärosäten är knutna. De i ovan nämnda Regionala 

samverkansrådet ingående lärosätena har skrivit avtal inom noderna Göteborg (Högskolan 

Kristianstad) samt Uppsala (Malmö universitet och Lunds universitet). Det finns behov av 

regional samordning då olika noder skiljer sig i sitt sätt att arbeta.   

De ansvariga universiteten uttrycker i en gemensam avsiktsförklaring övergripande och 

långsiktiga mål för försöksverksamheten 

                                                           
1 Avtal om en regional samverkansorganisation kring En skola på vetenskaplig grund (Kommunförbundet 
Skåne Dnr 11-6-22) 
2   Kommuner i samverkan med skånska lärosäten avseende skollagsstyrda verksamheter. 
Överenskommelse mellan förvaltningschef eller motsvarande och ansvariga för lärarutbildning vid 
lärosätena i Skåne gällande gemensamt regionalt samverkansråd (Kommunförbundet Skåne Dnr 13-6-
13). 
3 Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning, U2015/03573/UH, U2017/01129/UH 
4 Med praktiknära forskning menas inom försöksverksamhetens ram: sådan utbildningsvetenskaplig 
forskning som förutsätter huvudmannens strukturer och resurser, och har som mål att lösa problem och 
utnyttja potentialer inom undervisningen/utbildningen eller identifiera faktorer som leder till 
förbättrade elevresultat inom läroplanens samtliga områden. 
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Om tjugo år är praktiknära forskning grunden för de professionellas yrkesutövning 

inom skolväsendet och i lärar- och förskollärarutbildningen. Om tjugo år bedriver 

forskare vid lärosäten och lärare och förskollärare i skolväsendet praktiknära 

forskning i samverkan – i hela landet. Om tjugo år har vi etablerat nya 

förhållningssätt till samverkan kring praktiknära forskning. Detta kräver nationellt 

likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör ett nära samarbete som vilar på 

insikten om det ömsesidiga beroendet mellan skolväsendet och akademin (se 

Bilaga 1. Avsiktsförklaring för uppdrag om praktiknära forskning).  

Enligt de ansvariga universitetens gemensamma avsiktsförklaring ska modeller för samverkan 

utvecklas och prövas inom tre övergripande kategorier A) särskilda anställningar och uppdrag, 

B) aktiviteter för att bedriva och stärka praktiknära forskning utifrån skolans behov och C) 

skapandet av långsiktiga strukturer för att möjliggöra för lärare, lärarstudenter och forskare att 

kunna samverka i praktiknära forskning och verksamhetsutveckling.  

  

Syfte 

Denna avsiktsförklaring är en fördjupning och utveckling av ovan beskrivna avtal och 

överenskommelser som är ingångna mellan kommunerna (FoU Skola) samt kommuner, 

fristående skolhuvudmän och lärosäten i Skåne (Regionala samverkansrådet), och lärosätena 

(ULF försöksverksamhet), för att utvidga samarbetet mellan dessa parter till att även inrymma 

samverkan och samordning av försöksverksamheten ULF.  

Motivet är det behov av samverkan och samordning kring kunskapsuppbyggnad som uttrycks i 

lärosätenas avsiktsförklaring för ULF försöksverksamhet. Föreliggande avsiktsförklaring ska säkra 

att de skolhuvudmän som är kopplade till FoU Skola inom Kommunförbundet Skåne och som så 

önskar ska vara deltagare i denna kunskapsuppbyggnad. Den övergripande avsikten är att skapa 

förutsättningar för alla skolhuvudmän att, utifrån sina förutsättningar, engagera sig i ett 

samarbete med lärosätena som bidrar till den långsiktiga målsättningen att alla barn och elever 

ska mötas av en likvärdig förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

Avsiktsförklaringen ingås mellan Lunds universitet (202100-3211), Högskolan Kristianstad 

(202100-3195) och Malmö universitet (202100-4920) och skolhuvudmännen som genom 

tidigare nämnda avtal för FoU Skola är knutna till Kommunförbundet Skåne (837600 – 9109). 

Som ett första steg att realisera denna avsiktsförklaring avses samverkan inom vad som ovan 

beskrivs som kategori (A, B, C)  

 

Praktiknära och praktikutvecklande 

Syftet med försöksverksamheten är att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och 

förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. I regeringsuppdraget formuleras detta:   

Genom praktiknära forskning kan sådan kunskap genereras som har direkt nytta 

och användbarhet i verksamheten och som bland annat kan bidra till att stärka 

utbildningens vetenskapliga grund. Forskningsfrågor formuleras utifrån 

professionens behov av kunskap om lärande och undervisning i ett visst ämne 

eller ämnesområde. Syftet med praktiknära forskning är ytterst att utveckla och 
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förbättra undervisningen i skolväsendet för att öka elevers och förskolans 

måluppfyllelse. Den praktiknära forskningen ska, precis som all annan forskning, 

hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl nationell som internationell jämförelse5.  

Målet med den ingångna avsiktsförklaringen är att genom försöksverksamheten skapa långsiktigt 

hållbara strukturer som vilar på tre ben såsom forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

Samverkan skall bygga på “samarbete, ömsesidigt lärande och gemensam 

kompetensutveckling”6. Det skall finnas en strävan att ta tillvara parternas olika kompetenser 

genom ett möte mellan skolpraktik och akademi. Till exempel kan kvaliteten i lärar- och 

förskollärarutbildningen stärkas om studenterna under sin praktik får vistas i väl fungerande 

utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Studenterna kan då också bli en tillgång i 

skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. Genom att engagera sig i sådana miljöer kan 

lärosätena samtidigt stärka den kunskapsbas och forskning som ligger till grund för en livskraftig 

lärarutbildning. 

Samverkan skall utgå från skolverksamheternas frågor och dilemman och skall bedrivas 

gemensamt med utgångspunkt i respektive parters kompetenser och kapacitet. Lärosätena skall 

ansvara för kvaliteten i forskningen och utvecklingen av lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Skolhuvudmännen skall ansvara för utveckling av verksamheten i skolan och förskolan samt för 

att verksamhetens kunskapsbehov tydliggörs. I det arbetet är ett utvecklat systematiskt 

kvalitetsarbete en viktig del. Samverkan skall bidra till ökad måluppfyllelse inom forskning, 

skolverksamhet och lärarutbildning i försöksverksamheten utifrån de styrdokument som gäller i 

respektive verksamhet.  

Ett medel för ökad samverkan är överenskommelser av olika slag varav denna avsiktsförklaring 

är en. För specifika forsknings- eller utvecklingsprojekt ska parterna skriva särskilda avtal.  

 

Förutsättningar för samverkan 

Försöksverksamheten avser att utveckla en hållbar infrastruktur för samverkan parterna 

emellan. Med infrastruktur avses här alla de förutsättningar som krävs för att möjliggöra 

forskning i praktiken, som till exempel, organisation, tjänstefördelning (tidsanvändning), 

tjänstebeskrivningar (för lektors- eller försteläraruppdrag), periodisering av tjänstgöring, 

gemensamma mötesplatser och kommunikationskanaler samt allokering av resurser.  

Ett prioriterat område för försöksverksamheten är att utveckla en infrastruktur för 

verksamhetsnära forskningsmiljöer. Sådana miljöer måste växa fram i samverkan mellan 

skolverksamheterna och akademin, till exempel genom att forskarutbildade lärare – lektorer – 

får tillgång till lärosätenas forskningsmiljöer7 samt att lärosätena engagerar sig i och bidrar till 

huvudmännens utvecklings- och forskningsmiljöer. 

En organisatorisk förutsättning för den samverkan som denna avsiktsförklaring är ämnad att 

fördjupa är den regionala samverkansorganisationen FoU Skola, i vilken frågor rörande 

kommunernas regionala ULF samverkan kan samordnas. Den befintliga mötesstrukturen för 

samråd och dialog mellan lärosäten och skolhuvudmän är inom Regionala samverkansrådet för 

                                                           
5 Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning, U2015/03573/UH, U2017/01129/UH 
6 Hansson, A. (2003). Praktiskt taget. Aktionsforsking som teori och praktik –i spåren efter LOM.  
   Doktorsavhandling). Göteborgs Universitet, Sociologiska institutionen. 
7 Jarl, Maria (2018). Tillgänglig: http://www.ulfavtal.se/maria-jarl/ 



  

Kommunförbundet Skåne  4(5) 

skollagsstyrda verksamheter i vilken FoU Skola ingår som part. Samverkansrådet kan därför 

nyttjas för den samordning och samverkan som ULF försöksverksamheten förutsätter samt utse 

beredande och exekutiva organ. Beslut om konkreta samarbeten och strukturer tas därefter i 

parternas respektive beslutsorgan.  

Som medel för att uppnå avtalets syfte skall strukturer och organisering för samverkan hos 

respektive part utvecklas. Gemensamma medel utgörs av infrastruktur för samverkan till 

exempel i form av samverkansarenor och kommunikationskanaler. Såväl lärosäten som 

skolhuvudmän som ingår denna avsiktsförklaring förbinder sig att bidra till dessa, samt skapa 

tydliga ingångar för samverkan.  

 

Avsiktsförklaringens giltighet, ikraftträdande och upphörande 

Parterna ställer sig bakom intentionerna i denna avsiktsförklaring under den period 

försöksverksamheten avser. Avsiktsförklaring träder i kraft när alla parter har undertecknat 

densamma och gäller till den 31 december 2021. Vardera parten äger rätt att när som helst 

frånträda avsiktsförklaringen genom att meddela de andra parterna skriftligen tre månader 

innan upphörandet.  

Avsiktsförklaringen har upprättats i fyra exemplar varav partnerna tagit varsitt.  

Malmö stad har kommit med särskilt yttrande. “Återkoppling av förslag till avsiktsförklaring” (se 

bilaga 2). Yttrandet är i linje med avsiktsförklaringens intentioner.  
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Styrelsen för Kommunförbundet Skåne beslöt vid styrelsemöte 2018-12-07 att ställa sig bakom 

denna avsiktsförklaring i sin helhet. 

Kent Mårtensson 

Styrelseordförande 

Kommunförbundet Skåne    ------------------------------------------------ 

    Ort, datum, signatur 

 

 

Johannes Persson  

Dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Lunds universitet   ------------------------------------------------ 

    Ort, datum, signatur 

 

 

Anders Linde Laursen 

Dekan vid Fakulteten lärande och samhälle 

Malmö universitet   ------------------------------------------------ 

    Ort, datum, signatur 

 

 

Henrik Svensson 

Dekan vid Fakulteten för lärarutbildning 

Högskolan Kristianstad    ------------------------------------------------ 

    Ort, datum, signatur 

 


