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1. Återkoppling ULF Bazar om framtidens forskning inom ULF 
Elena, Margareta och Lisbeth har deltagit på ULF Bazar som anordnades av Uppsala 

noden.  Fokus var på vilken forskning bör framtida ULF fokusera på samt hur kan 

lärarutbildning kopplas till bättre till ULF. 

Framtida forskning. 

Det diskuterades vikten att brett benämning praktiknära ULF skolforskning – där olika praktiker 

ingår inte bara klassrumnära, men också förvaltning, rektor, elevhälsa mm. Det är viktigt med 

röd tråd och att olika nivåer/praktiker är medvetna om forskningsinsatser som görs på olika 

nivåer.  

Annat perspektiv är bredden i skolformer – grundskola, gymnasium, förskola, särskola, 

fritidshem. Ska ULF omfatta alla skolformer eller bara några få. Detta behövs diskuteras vidare, 

då det beror på hur stort ULF kommer vara i framtiden. Viktigt att veta ULFs roll i relation till 

andra satsningen inom skolforskning – VR, Skolforskningsinstitut mm 

Lärarutbildning 

Denna fråga diskuterades relativt lite och bör tas upp igen. En möjlighet är att involvera 

lärarstudenter mer i forskningsprojekt som drivs inom ULF. Olika lärosäten har olika 

erfarenheter av detta, påverkas delvis av antalet studenter.  

Elena kommer att skicka ut minnesanteckning från ULF Bazar till alla i gruppen för mer 

detaljerad information vid intresse.  

 

2. ULF i framtiden 

Gruppen har tagit fram skrivelsen om regionalisering och framtida ULF. Skrivelsen har 

skickats till Lars Olsson och Elisabeth Nihlfors för information och kännedom. 

7 maj är det en nationell ULF Bazar med alla noder för att diskutera Framtida ULF. Alla som 

deltar är välkomna att använda skrivelse i de diskussioner man ingår.  

 



 
Påverkansarbete är inte begränsat till inlämning av skrivelse. Gruppens medlemmar kan lyfta 

in frågor som är viktiga utifrån Skånes perspektiv i de kanaler de har tillgång till, exempelvis, 

Lärosäten Syd, Styrgrupp för Uppsalas nod mm. 

Beslut: Alla inom Regional samordningsgrupp för ULF i Skåne uppmuntras att informera 

andra i gruppen i vilka sammanhang relevanta för ULF de kommer att ingå. Denna punkt 

diskuteras vid varje träff och insikter från alla i gruppen samlas in.  

 

3. Läget runt  

Malmö universitet fortsätter arbete med befintliga nätverk inom ULF, men några av vårens 
aktiviteter är inställda på grund av covid-19 och har nya datum under höst termin. 
Malmö universitet har också planerat att sätta igång nätverk för yngre år eller förskola. 
Landskrona stad, Vellinge kommun, Lunds kommun, Lommas kommun och Helsingborgs stad 
har anmält intresse att delta. Pga av covid-19 kommer nätverk sättas igång först vår 2021. 
Diskussion pågår med Malmö stad och Helsingborgs stad kring modellen om delade tjänster.  
 
De flesta projekt i Högskolan Kristianstad fortsätter, men spridningsarbete med seminarier är 
inställt. Enstaka projekt har också haft problem med datainsamling. 
Göteborgs noden planerar ULF konferens för att dela erfarenheter om ULF inom 
Göteborgsnoden. Anders kommer att kolla upp om deltagande utan presentation är också 
tänkt bara för Göteborgs noden eller är det möjligt för andra att delta. 
Diskussioner om framtida ULF framkommer i nuläge inte inom Göteborgs noden. 
Skolhuvudmän är ganska dåligt representerade när styrgrupp för Göteborgs noden träffas. Det 
har delvis att göra med geografisk distans. Anders kommer att föreslå för att öppna upp för 
deltagande på distans.  
 
Lisbeth har deltagit på Uppsala nodens styrgrupp. Det diskuteras vad som skiljer ULF från andra 
satsningar inom skolforskning, utmaning med att få olika praktiker (lärosätens och skolans) att 
träffas, vikten att lärosäten får bättre förståelse för skolans praktik och skola för lärosätens. En 
viktig fråga med skilda åsikter är vem som ska kunna ta del av ULF medel i framtiden – bara 
lärosäten; lärosäten och huvudmän; kommer huvudmän behöva bidra med medel.  
 
Både Åsa och Lisbeth påminde om vikten att inte tappa spridning av ULF erfarenheter till dem 
som inte aktivt med i ULF satsning.  

 


