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Regional ULF-forskning - Uppsala universitet med
skolhuvudmän

Är du intresserad av forskning i samverkan med förskola och skola? Vill du
tillsammans med lektorer med anställning hos skolhuvudmän och på lärosätet
bygga upp en regional miljö för utveckling av forskning i samverkan?

Tillsammans med en vetenskaplig ledare (professor i didaktik) och lektorer från
skolhuvudmän med ULF-avtal (se beskrivning av ULF nedan) får du möjlighet att
utveckla en gemensam forsknings- och samverkansmiljö inom ramen för ULF-
avtalet. Miljön syftar till att bedriva forskning som bidrar till verksamhets- och
undervisningsutveckling i förskola och skola.

Vi söker dig som är anställd som lektor vid UU, har en avlagd doktorsexamen och
har dokumenterad erfarenhet av samverkansforskning inom förskola/skola
och/eller forskar-lärarsamverkan.

Meriterande är att ha publicerat vetenskapliga texter om forskning som
genomförts i samverkan med förskollärare/lärare/skolledare.

Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga, strategisk förmåga, lyhördhet,
flexibilitet, initiativförmåga och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår också
att medverka i olika former av nationella och regionala möten och dialoger.
Utöver din egen forskargrupp förväntas du även att hålla kontakt med andra
forskargrupper vid UU som är intresserade av forskning i samverkan med skola
och förskola. Eftersom uppdraget innefattar utveckling av verksamhet vars
karaktär inte fullt ut kan förutsägas kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Uppdraget gäller 20% av heltidstjänst under läsåren 2023–2024 samt 2024–2025.
Den som får uppdraget förväntas också avsätta 10% av sin avtalsenliga
forskningstid till forskning inom ULF. Till ansökan bifogas ett godkännande från
prefekt att utrymme i tjänst kan avsättas enligt beskrivningen ovan.1

Regional ULF-forskningsgrupp (RUF) - uppdrag
Gruppen förväntas mötas fysiskt 4–5 gånger per termin.

1Detta under förutsättning att regeringen håller fast vid de förutsättningar som angetts i
uppdragsbeskrivningen.
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Ska bestå av vetenskaplig ledare (professor i didaktik), tre universitetslektorer och
åtta lektorer med anställning hos huvudman (se ytterligare beskrivning nedan).

Det gemensamma uppdraget för RUF är att skapa förutsättningar för långsiktig
forskningssamverkan genom att i första hand:

 Inventera skolverksamheternas forskningsbehov och gemensamt formulera
vetenskapligt intressanta forskningsfrågor

 Genomföra förstudier, forskningsansökningar och forskningsprojekt
 Initiera och samordna forskningsprojekt och forskningsbaserade

utvecklingsprojekt i linje med forskning inom ULF:
Forskning som utgår från de yrkesverksammas uttalade behov av ny
kunskap och där målet är att utveckla verksamheten och som
utmärks av att forskare och yrkesverksamma samverkar i hela eller
delar av forskningsprocessen, från initiering till genomförande och
redovisning av resultat. (ULF slutredovisning, s. 29, dnr: UFV
2017/526)

Gruppen ska därutöver kunna:

 Erbjuda vetenskaplig ledning samt handledning av forskningsprojekt och
nätverk

 Skapa former för involvering av forskare i huvudmännens FoU-arbete
 Bidra till att underlätta kontakter mellan forskare och lärare
 Bidra till att sprida/skapa former för spridning av forskningsresultat i

samverkan med exempelvis partnerskolor och undervisande lärare på
lärarprogrammen

 Bereda underlag till VP (alt. formulera årliga handlingsplaner som
presenteras för den lokala samordningsgruppen)

Ansökan om uppdraget bestående av CV och personligt brev skickas in senast den
31/1–23 till fakultetens e-postadress utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se. Till
ansökan bifogas ett godkännande från prefekt. Ansökningarna hanteras av en
bedömargrupp och slutgiltigt beslut fattas i Fakulteten för utbildningsvetenskapers
samverkansutskott under första delen av vårterminen 2023.

Vid frågor kontakta

Jenny Wiksten Folkeryd jenny.folkeryd@edu.uu.se alternativt

Anna Brunner Cederlund anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se

mailto:utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se
mailto:jenny.folkeryd@edu.uu.se
mailto:anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se
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Bakgrund – verksamhetsplan ULF Uppsala universitet 2023–2024

Under perioden 2017–2021 genomfördes på regeringens uppdrag
försöksverksamheten Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) med syftet att
utveckla samverkan kring praktiknära forskning mellan lärosäten och
skolhuvudmän (www.ulfavtal.se ). Definitionen av forskning inom ULF har under
försöksverksamheten utvecklats till att nu lyda (ULF slutredovisning, s. 29, dnr:
UFV 2017/526)

Forskning vilken utgår från de yrkesverksammas uttalade behov av
ny kunskap och där målet är att utveckla verksamheten och som
utmärks av att forskare och yrkesverksamma samverkar i hela eller
delar av forskningsprocessen, från initiering till genomförande och
redovisning av resultat.

Uppsala universitet har under försöksverksamheten skrivit ULF-avtal och prövat
nya modeller för samverkan med tre huvudmän: Uppsala kommun, Enköpings
kommun och NTI-gymnasiet (AcadeMedia). Arbetet lokalt i Uppsala har
framförallt handlat om att etablera forskningsmiljöer hos huvudman i samverkan
med universitetet (för en utförligare beskrivning se verksamhetsberättelser för
ULF-verksamheten vid Uppsala universitet med avtalshuvudmän, dnr: UFV
2017/526). Under 2022 har avtal också skrivits med Tierps kommun, Östhammars
kommun och Knivsta kommun.

Erfarenheter från försöksverksamheten och rekommendationer inför fortsatt ULF-
arbete redovisas i den slutrapport som sammanställts av den Nationella
samordningsgruppen för ULF och i den forskningsbaserade uppföljande
utvärderingsstudien av regeringsuppdraget (PrØitz et al., 2022, dnr: UFV
2017/526). Ett viktigt resultat som här presenteras är hur regelbundna möten och
samtal mellan lärosäten och huvudmän har medverkat till fördjupade relationer
och till en ökad förståelse för varandras förutsättningar. Man konstaterar också att
mycket arbete återstår innan de långsiktiga målsättningarna är uppnådda. Bland
annat påpekar Prøitz et al. (2022) i sin utvärdering att fokus i ULF-arbetet bör
ligga på praktiknära forskning och att andra initiativ, exempelvis
fortbildningssatsningar, bör organiseras genom parallella strukturer. Man pekar
också på att involvering av lärarutbildning och lärarstudenter i ULF, inte har getts
tillräcklig uppmärksamhet.

Erfarenheter som redovisats i slutrapport och utvärdering ligger tillsammans med
diskussioner i den lokala samordningsgruppen till grund för de satsningar som
Uppsala universitet med avtalshuvudmän planerar att genomföra 2023–2024 för
att utveckla och stärka ULF-verksamheten inför en mer permanent verksamhet
från 2025.

http://www.ulfavtal.se/
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Verksamhet 2023–2024
Regeringen anger i forskningspropositionen (Prop. 2020/21:60) att
försöksverksamheten ULF under åren 2021–2024 dels ska stärka stabilitet och
långsiktighet i arbetet enligt redan tecknade ULF-avtal mellan lärosäten och
skolhuvudmän, dels att fler skolhuvudmän ska kunna bli delaktiga under
kommande år. I linje med dessa direktiv och mot bakgrund av erfarenheter från
försöksverksamheten avser Uppsala universitets lokala samordningsgrupp att
under perioden:

- särskilt fokusera på att organisera en regional ULF-forskningsgrupp för
långsiktig samverkan

- fortsätta det pågående arbetet med att engagera fler skolhuvudmän i ULF-
samarbetet

- stärka kopplingen till lärarutbildningen

För att uppnå de utsatta målen kommer Uppsala universitet (UU) tillsammans
med sex avtalshuvudmän att göra en regional satsning för att starta en regional
ULF forskningsgrupp (RUF).

Gruppen ska bestå av tre lektorer från lärosätet och lektorer (med anställning hos
skolhuvudman och med undervisning som del av tjänst) från alla skolhuvudmän
med lokala ULF-avtal. Uppsala kommun deltar med tre lektorer och övriga med
en. Statliga ULF-medel finansierar 20% av en heltidstjänst (inkl. sociala avgifter)
per deltagande lektor under den aktuella perioden. Faktureringsavtal för perioden
kommer upprättas.

De lektorer som ska ingå från huvudmännen utses av huvudman. Från huvudmän
där lektor saknas ska förstelärare eller utvecklingsansvarig istället deltaga vid
mötena, till dess lektor anställts. Dessa deltagare erhåller inte ULF-medel. Vid
lärosätet kommer en utlysning att göras där lektorer som arbetar med
undervisningsutvecklande forskning vid UU kan anmäla sitt intresse. Vilka
universitetslektorer som får uppdraget beslutas av den lokala samordningsgruppen
vid UU.

En professor i didaktik ansvarar för den vetenskapliga ledningen av gruppen (5%
av en heltidstjänst, inkl. sociala avgifter) vilket medfinansieras av institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Den operativa ledningen utgörs av en
lektor från huvudman och en lektor från lärosätet som ingår i gruppen. Gruppen
avgör vilka personer som ska få detta ansvar.
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