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Vad är ULF?



Vad är ULF?

• Regeringsuppdrag: Försöksverksamhet 2017-21

– en plattform för att pröva och utveckla 

samverkansmodeller

– en byggnadsställning för att bygga långsiktigt 

hållbara strukturer

– ett gemensamt lärande och en mobilisering av 

resurser där 25 lärosäten och ca 100 stora och små 

huvudmän skapar samsyn och samhandling

• Förslag till regeringen i mars 2022 om ett framtida ULF-

avtal (som kanske kan vara på plats 2024?)



Varför ULF?

• Stärka Sverige som kunskapsnation – forskningens 

bidrag till att utveckla skolans verksamheter och stärka 

läraryrkets attraktivitet

• Bygga långsiktigt hållbara samverkansstrukturer mellan 

huvudmän och lärosäten

• Stärka professionens röst

• Utveckla lärosätenas roll som regionala aktörer

• Bygga ut huvudmännens forsknings- och 

utvecklingskapacitet

• Öka medlen till forskning



En inspirationskälla

Hälso- och sjukvårdens så kallade 

ALF-avtal



Kort om ALF

• Det nationella ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och 

vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, 

klinisk forskning och utveckling av hälso- och 

sjukvården.

• Staten är huvudman för universiteten och 

landstingen/regionerna för hälso- och sjukvården.

• Det nationella ALF-avtalet kompletteras av regionala 

avtal där principerna för samverkan mellan universitet 

och landsting/region förtydligas. 



Regioner och universitet i ALF

ALF-REGION
REGION

UNIVERSITET

Stockholm Region Stockholm Karolinska institutet, KI

Västra Götaland Västra Götalandsregionen Göteborgs universitet

Skåne Region Skåne Lunds universitet

Uppsala Region Uppsala Uppsala universitet

Västerbotten Region Västerbotten Umeå universitet

Östergötland Region Östergötland Linköpings universitet

Örebro (från och med 2015) Region Örebro län Örebro universitet



Exempel: Västra Götalands 

Regionen



Regionala skillnader i ALF

• Olika organisationsmodeller för beslut

• Olika modeller för tilldelning av medel

– Utlysningsförfarande

– Tilldelning enligt indikatorer, tidigare uppnådda 

resultat



Utmaning ULF

• 27 lärosäten med lärarutbildning

• Ca 1100 huvudmän

– Däribland 290 kommuner med mycket olika 

förutsättningar

– Några stora friskolekoncerner

– Många små fristående huvudmän



Varför ULF-avtal?



Varför ULF-avtal? Arbetshypoteser

• Behov av större volym praktiknära forskning i Sverige

• Behov av långsiktigt hållbara och rätt resurssatta 

samverkansstrukturer mellan lärosäten och 

huvudmän…

• ... vilka ställer krav på att båda dessa parter känner ett 

starkt gemensamt ägarskap…

• …vilket kan möjliggöras genom en regional fördelning 

av medel inom ett ULF-avtal där såväl 

innehållsmässiga prioriteringar som ekonomiska beslut 

tas gemensamt av huvudmän och lärosäten



Forskning Praktik

Utve

Utbildningsvetenskap

Medicin, teknik, naturvetenskap

Praktik

Utveckling

Forskning

Volymen FoU: Skola och lärarutbildning (Johan Lithner, 
Umeå universitet)
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Vad ska ingå i ett ULF-avtal 2024?

Medel för 
forskningsprojekt

Kombinations-

tjänster

Forskningsmiljöer 

huvudman-lärosäte

Lärarstudenternas 

VFU och självständiga 

arbeten

Kommunlektorer & 

kommundoktorander

Processer för 

professionens 

frågeformulering 

AIMday

Forskningslitteracitet

Utvecklingsarbete hos 

huvudman

Kompetensutveckling 

av lärare

Delaktighet FoU, spridning

Lärosätets forskning (basanslag, VR etc.)

Lärarutbildning



Vad har ULF åstadkommit så här långt?

• ULF är i hög grad närvarande i nationella 

policydiskussioner

• ULF har skapat stort intresse och en stor mobilisering 

av resurser vilket bl.a. kommer till uttryck i substantiell 

medfinansiering från huvudmän och lärosäten

• En stor mängd verksamhetsnära samverkansmodeller 

prövas i olika regionala kontexter, se under Aktiviteter 

på ULFs nationella webbplats https://www.ulfavtal.se/

https://www.ulfavtal.se/


https://www.ulfavtal.se/aktiviteter-/

• Gemensamma forskningsmiljöer (10st)

• Vägen till forskningsprojekt (17st)

• Lärarutbildning (13st)

• Professionens delaktighet och kompetensutveckling 

(15st)

• Strukturer för samverkan (29st)

• Pågående forskningsprojekt (28st)

• Befintliga plattformar (4st)

https://www.ulfavtal.se/aktiviteter-/


Frågor för fortsatta diskussioner

• Resurser…

• Roller…

• Regioner…



•Högskolan Gävle
-Stockholms 
universitet
-Kungliga Tekniska 
Högskolan
-Kungliga 
Musikhögskolan
-Södertörns 
högskola
-Linnéuniversitetet
-Lunds universitet
-Malmö universitet

•Högskolan 
Dalarna
-Luleå Tekniska 
Universitet
-Mälardalens 
högskola
-Mittuniversitetet
-Örebro 
Universitet

•Högskolan i 
Halmstad
-Högskolan Väst
-Linköpings 
universitet

•Högskolan i 
Borås
-Chalmers 
tekniska högskola
-Gymnastik- och 
idrottshögskolan
-Högskolan i 
Kristianstad
-Jönköping 
University GU KaU

UUUmU



Resultat

SynergiSymbios

Samverkan

Forskning Undervisning

Omgivande

samhälle

Professor Kerstin Nilsson, 

Vårdvetenskap, SA, GU

Kompletta miljöer



Göteborsregionens ULF avtal

• Lärarutbildningens samverkansråd, GU, GR, Göteborgs stad

• Tredelad projektledning

• ‘Överenskommelse om samverkan kring praktiknära 

forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän 

i Göteborgsregionen”, 

13 kommunala skolhuvudmän juni 2018

3 fristående skolhuvudmän oktober 2019



GU

Kommun 1

Kommun 2



Regionala målsättningar och visioner

• …Visionen är en permanent infrastruktur för samverkan kring 

praktiknära forskning som möjliggör ett kontinuerligt kollegialt 

lärande där akademin i såväl forskning som utbildning influeras 

av förskolans och skolans beprövade erfarenhet och där 

förskole- och skolverksamheten stärks och utmanas av 

vetenskap. En sådan infrastruktur förutsätter att det på skolor 

och förskolor etableras långsiktigt hållbara 

utvecklingsorganisationer som bidrar till att stärka såväl 

skolans och förskolans som lärar- och förskollärarutbildningens 

vetenskapliga grund. 

Ur Överenskommelse om samverkan kring praktiknära

forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän

i Göteborgsregionen



Gemensam överenskommelse

‘ULF avtal’

Kriterier vid 

utlysning

Projektöverens-

kommelse

Utlysning av ULF-

projektmedel



Hur utlysning av ULF-medel kan stärka samverkan kring
praktiknära forskning

• Skissförfarande, utlysning i två steg

• Bedömningskommitté

• Bedömningskriterier

• Projektöverenskommelse



Skiss

• Ger låg tröskel i ansökningsförfarandet och mer jämlik

problemformulering till ömsesidig nytta. 

• Akademins och verksamhetens behov kan mäklas samman
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Inkomna skisser i Utlysning 1 (2018/2019) 

• Majoriteten från skol- och förskoleverksamheterna

• 7 av 13 kommuner

• Lektorer (5), förstelärare, gymnasielärare, rektorer, 

förskolechefer, specialpedagoger, yrkeslärare, idrottslärare

• 30-tal från akademin

• Forskare från 5 av Göteborgs universitets 8 fakulteter



Fördelning inkomna projektskisser ULF

Göteborg Kungsbacka Mölndal Alingsås Härryda Partille Lerum
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Fullständig ansökan (2018/2019)

• 20 skisser vidare till steg 2

• Fullständig ansökan skall klargöra hur de kriterier som beskrivs i

utlysningen av ULF-medel skall uppfyllas

• 17 ansökningar inkom 22 januari 2019

• 34 unika skolenheter i 7 kommuner

• Forskare från ytterligare 2 av fakulteterna vid GU (totalt 7/8)
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Bedömningskriterier vid ULF-ansökan, utlysning 1

1. Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga 

grunden i förskola och skola

2. Forskningsprojektets potential att stärka samverkan

3. Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet

4. Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade 

erfarenhet 





Varför just dessa åtta projekt?

• Projektplanen integrerar särskilt professionskunskaper och

forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte

bara kommer att utvecklas under projektets gang

• Förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för

samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens

slut

• Projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den 

lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för

kunskapsspridningen

Camilla Björklund, 

bedömningskommitténs ordförande



Tidiga erfarenheter utlysningen

• Stort intresse och behov av praktiknära forskning, både från

förskola/skolverksamheterna och akademin

• Skissförfarande ger professionen möjlighet att synliggöra

kunskapsluckor och angelägna forskningsfrågor

• Utlysningen synliggör strukturer och satsningar som utgör ett

stöd i byggandet forskningsmiljöer

• Både skolhuvudman och akademi medfinansierar ULF forskning

(viktigt för hållbarhet)

• ULF ger ett sammanhang



Anna Ekström besöker 2 ULF-projekt september 2019



‘Ska lärarnas arbete få en tydlig vetenskaplig grund, då måste det ju

vara lärarna själva som sitter i förarsätet och formulerar

forskningsfrågorna. Att de också ska delta i forskningen är en given 

utgångspunkt….’            Anna Ekström

‘Den här typen av forskning som vi gör inne i klassrummet, den är

jätteviktig. Vi ska inte sitta på universitetet, utan vill vara i

klassrummet och samarbeta med lärarna och bedriva praktiknära

forskning som kan utveckla praktiken’

Martin Tallvid, lektor på Institutionen för

tillämpad IT, Göteborgs universitet och

forskare i projektet ”AI och digital matematik



Matilda Ernkrans 12 nov 2019, dekan Åke
Ingerman, UF

Fokus låg under 20 minuter på

praktiknära forskning med 

koppling till skolan, bland annat

vad som är möjligt inom ramen 

för ett ”ULF-avtal”. Ett projekt

finansierat av ULF-medel vid 

fakulteten presenterades av

Miranda Rocksén, IDPP, och

Katarina Zupancic, rektor på

förskolan Gropens gård i

Hammarkullen.



Utlysning 2 (2019/2020) Steg 1 stängde 7 nov 

• • KLARA Teoretiska gymnasium

• Fridaskolorna AB

• Kunskapsskolan i Sverige AB

• Även chef i förvaltning kan skicka in skiss

• Likvärdighet eget kriterium (ingick tidigare som delkriterium i 

Kriterium 1; Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga 

grunden i skola och förskola)



Magdalena.Taube@gu.se



1. Forskningsprojektets potential att stärka den 
vetenskapliga grunden i skola och förskola 
• nytta och användbarhet i förskolans och skolans arbete med att 

utveckla och stärka en verksamhet på vetenskaplig grund 

(exempelvis hur forskningen förväntas bidra till skolförbättring, 

förbättrad undervisning för barn och elever, kopplat till det 

systematiska kvalitetsarbetet)

• relevans i relation till förskolans och skolans behov av ökad 

likvärdighet *

*Med likvärdighet avses att projektet har positiv inverkan på förskolan 

och skolans kompensatoriska uppdrag. Exempelvis kan projektet ha 

särskilt stor betydelse sett ur socioekonomiska faktorers genomslag för 

måluppfyllelse eller sett ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. 



2. Forskningsprojektets potential att stärka 
samverkan
• organisation (angivna funktioner/ansvariga för koordination och 

projektledning) 

• infrastruktur för att uppnå nära samverkan mellan skolväsende 

och akademi 

• grad av verksamma och/eller blivande lärare/förskollärare i 

forskningsprojektets olika delar

• eventuell samverkan med förskola/skola med låg måluppfyllelse, 

olika kommuner/huvudmän och/eller lärarutbildningen vid 

Göteborgs universitet.



3. Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet

• syfte, frågeställningar, teorianknytning, relation till tidigare 

forskning inom området, identifierade forskningsbehov, 

nytänkande och originalitet

• studiedesign, metoder och datamaterial

• eventuell tvärvetenskapliga och flervetenskapliga ansats

• samlad forskarkompetens och eventuell tidigare forskning 

(notera att om lektor eller disputerad saknas ska ansökan påvisa 

hur samverkan kan bidra till motsvarande kompetens). 



4. Spridning av projektets forskningsresultat 
och beprövade erfarenhet 
• akademiska publiceringsplan.

• plan för hur projektet bedöms stärka förskolans/skolans 

beprövade erfarenhet och verksamhetsutveckling regionalt och 

nationellt.



Resultat

SynergiSymbios

Samverkan

Forskning Lärarutbildning

Skola/ Förskola

Modifierad Professor Kerstin Nilsson, 

Vårdvetenskap, SA, GU


