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1. Bakgrund 

Enligt instruktionen (2013) för Forum för samverkan (FoSam) 

är huvudsyftet att fungera som en stödorganisation för 

samverkan mellan Uppsala universitet och 

utbildningshuvudmän när det gäller: 

initiering, strategisk samordning och genomförande av 

projekt rörande forskning, professionsutveckling och 

verksamhetsutveckling.  

 

FoSam finansieras gemensamt av Uppsala universitet genom 

fakulteten för utbildningsvetenskaper (fakulteten) och de åtta 

medlemskommunerna. Till basfinansieringen som 2022 uppgår 

till 1,7 mkr bidrar fakulteten med 50 % och kommunerna med 

50 %. Kommunerna betalar 2 kr per kommuninvånare och år. 

De kommuner som ingår i FoSam är: 

• Enköpings Kommun 

• Heby Kommun 

• Håbo Kommun 

• Knivsta Kommun 

• Sigtuna Kommun 

• Tierps Kommun 

• Uppsala Kommun 

• Östhammars Kommun 

 

Verksamheten i FoSam består av två delar: 

• Basverksamhet med samverkansprojekt mellan 

Uppsala universitet och FoSam:s åtta 

medlemskommuner beslutade av FoSam:s styrelse 

(avsnitt 2). 

• Särskilda satsningar beslutade av fakultetsnämnden 

respektive universitetets rektor (avsnitt 3). 
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Under 2022 sker en översyn av fakultetens organisation. Denna 

översyn inkluderar frågan om hur fakultetens samverkan med 

det omgivande samhället ska vara organiserad då flera parallella 

arenor för samverkan vid sidan om FoSam – däribland ULF-

verksamheten och partnerskolesamarbetet – har utvecklats under 

de senaste åren. Det övergripande målet med översynen av 

fakultetens organisation är att skapa en långsiktigt hållbar 

samverkansorganisation som möjliggör synergier och ger större 

effekter såväl i kommunernas FoU-verksamheter som i 

universitetets lärarutbildning och forskning. 

 

FoSam:s styrelse kommer under 2022 att ha en löpande dialog 

med fakultetens arbetsgrupp för översyn av organisationen. 

FoSam:s personal är behjälplig med underlag i form av 

uppföljningar, analyser och omvärldsbevakning. Utöver att utgå 

från en nulägesbild av den samverkan som bedrivs mellan 

fakulteten och kommunerna behöver styrelsen också beakta 

omvärldsfaktorer – införandet av ett Nationellt 

professionsprogram samt etablerandet av Skolverkets regionala 

kontor vilka utöver kvalitetsdialoger med huvudmännen även 

ska skapa forum och erbjuda erfarenhetsutbyte genom befintliga 

samverkansstrukturer på regional nivå.  
 

 

2. Basverksamhet samverkan 

 

Basverksamheten har huvudfokus på Forskar-lärarsamverkan 

där mötesplatser, kompetensutveckling och projekt mellan 

kommunerna och universitetet skapar ömsesidigt värde för 

parterna i skärningspunkten mellan vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

 

Övergripande mål för insatsområdet Forskar-lärarsamverkan är 

att: 

 

• stärka och utveckla kommunernas kapacitet gällande 

forskningsbaserat utvecklingsarbete. 

• utveckla kommunerna i rollen som attraktiva 

arbetsgivare genom att kunna erbjuda lärare ett 

utvecklingsorienterat arbete. 

• utveckla och stärka professionernas egen medverkan och 

delaktighet i kunskapsproduktionen. 
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• stärka kvalitet och professionsrelevans i universitetets 

lärarutbildningar genom att lärarutbildare/forskare 

berikas av yrkesverksamma lärares beprövade 

erfarenhet. 

 

 

2.1 Arbetsgrupp FoU-skola 

 

En arbetsgrupp FoU-skola tillskapas med uppdrag att utgöra en 

tankesmedja för utveckling av FoSam:s verksamhet. Gruppen 

ska till FoSam:s styrelse inkomma med förslag till insatser för 

forskningslitteracitet, praktiklitteracitet, forskar-lärarsamverkan, 

mötesplatser, nätverk etc. En viktig aspekt av gruppens arbete är 

att skapa ett gemensamt lärande mellan FoSam-kommunerna 

och universitetet som utgår från identifierade behov och gjorda 

erfarenheter. En annan källa till lärande är omvärldsbevakning 

där gruppen ska ta del av goda samverkansexempel från andra 

delar av Sverige såväl utifrån huvudmännens som universitetets 

perspektiv. 

Gruppens ledamöter ska vara utvecklings-/FoU-chefer (eller 

motsvarande) i FoSam:s åtta medlemskommuner, representanter 

för universitetets forskning och lärarutbildning samt personal 

vid FoSam. I relation till FoSam:s styrelse som arbetar på en 

strategisk nivå ges FoU-skola-gruppen ett mer operativt ansvar 

för FoSam:s utveckling. Genom att arbetsgruppen har ledamöter 

från samtliga medlemskommuner liksom personer med operativt 

samverkansansvar vid Uppsala universitet säkerställs en god 

förankring i kommunernas och universitetets utvecklingsbehov. 

 

2.2 SkolledarAkademin 

 

SkolledarAkademin syftar till att vara en mötesplats för 

fördjupande samtal, där vetenskap och erfarenhet möts 

komplementärt för att utveckla ett ledarskap för utbildning på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Akademin består 

av vetenskapliga ledare vid universitetet samt rektorer inom 

samtliga skolformer från FoSam:s åtta medlemskommuner. 

Akademin möts ungefär en gång per månad under terminstid.  

 

Erfarenheterna från den hittillsvarande verksamheten är 

positiva. En uppföljning vintern 2021 visar att arbetsformen som 
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tillämpats är uppskattad av ledamöterna. På förvaltningsnivå i 

kommunerna ser man ett stort värde med Akademin. 

 

Under våren kommer en intern uppföljning att göras med 

ledamöterna i syfte att samla in erfarenheter och synpunkter som 

kan ligga till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.  

 

 

2.3 Forskningslitteracitet och praktiklitteracitet 

 

Ett av FoSam:s grundläggande uppdrag är att bidra till 

kunskaps-/erfarenhetsutbyte i möten mellan beprövad erfarenhet 

och vetenskaplig forskning som i förlängningen kan bidra till 

skolutveckling och skolforskning. En stark forskningslitteracitet 

bland skolans yrkesverksamma skapar tillsammans med en god 

praktiklitteracitet hos universitetets forskare möjlighet till 

gynnsamma samverkansprojekt. FoSam fortsätter därför 

satsningen på forskningslitteracitet under 2022.  

Under 2022 kommer arbetet att fördjupas och utvecklas. Från 

kommunernas sida ser man ett stort behov av insatser som riktar 

sig till karriärlärare – förstelärare, lektorer samt personer med 

särskilt utvecklingsansvar i förskola, förvaltning etc. Insatser 

genomförs också som riktar sig till universitetets forskare och 

lärarutbildare. 

Aktiviteter under 2022: 

 

• I syfte att stärka forskares praktiklitteracitet anordnas 

under 2022 en konferens med fokus på möjligheter och 

utmaningar gällande forskning i samverkan. 

Konferensen har som intention att koppla samman 

forskare med intresse för forskning i samverkan och 

öppna upp för fler samverkansprojekt. Frågor som 

kommer att behandlas är t.ex. etiska frågor, att publicera 

sig professionsvetenskapligt och resultat av praktiknära 

forskning.  

• Kommunlektorer i medlemskommunerna får fortsatt 

tillgång till universitetets publikationsdatabaser (s.k. 

affiliering). Därutöver undersöks behovet (och 

möjligheten) att utöka tillgången till utvalda 

karriärlärare. Om behov finns kan även en kortare 

introduktion till informationssökning anordnas. 
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• Arbetsgruppen FoU-skola tar under året fram förslag på 

riktade insatser som bidrar till förstärkt 

forskningslitteracitet bland förskollärare, lärare och 

skolledare i regionen. Dessa insatser syftar till att bland 

annat stödja karriärlärare i vetenskaplig kollegial ledning 

och/eller ämnesdidaktisk kunskap. Formerna utarbetas 

av gruppen (t.ex. seminarieserier, nätverk). 

 

 

2.4 Projekt inom Forskar-lärarsamverkan 

 

Samverkansprojekt som involverar forskare och skolans 

yrkesverksamma, här benämnda Forskar-lärarsamverkans-

projekt, har under de senaste fem åren utgjort kärnan i de 

samarbeten som genererat erfarenheter och möjliggjort 

kompetensutveckling i gränslandet mellan beprövad erfarenhet 

och vetenskaplig grund. Flertalet av dessa projekt har bedrivits i 

form av forskningscirklar där stor metodkompetens utvecklats. 

För att initiera och finansiera dessa ömsesidigt berikande projekt 

har FoSam:s Samverkanscheckar varit en väl fungerande 

insatsform. 

 

Samverkanscheckarna var en (nu avslutad) engångssatsning som 

finansierades med tidigare genererade överskott i FoSam:s 

verksamhet. För att vidareutveckla verksamhetsområdet med 

Forskar-lärarsamverkan/forskningscirklar ska FoSam under 

2022 undersöka möjligheterna att etablera en långsiktig 

insatsform för finansiering av projekt byggt på erfarenheterna 

från samverkanscheckarna. Här bör möjligheterna till extern 

finansiering undersökas, bl.a. kopplingen till ULF-

verksamheten.  

 

Inom verksamhetsområdet Forskar-lärarsamverkan genomförs 

under läsåret 2021-22 två forskningscirklar på tema 

Forskningslitteracitet: Likvärdighet och segregation 

(indikatorer). 
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3. Särskilda satsningar 
 

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper är ytterst ansvarig 

för FoSam:s verksamhet och ger årligen särskilda uppdrag till 

FoSam i fakultetens verksamhetsplan. Dessa satsningar åtföljs 

av riktade medel. Utöver nedan angivna uppdrag har FoSam ett 

övergripande uppdrag att medverka till att skapa mötesplatser 

för dialog mellan EDU och externa aktörer.   

FoSam har dessutom i uppdrag från Uppsala universitets rektor 

att fungera som samordningsfunktion vid universitetet för 

regeringsuppdraget försöksverksamheten ULF (Utbildning, 

Lärande, Forskning). Denna verksamhet drivs med särskilt 

avsatta medel från regeringen och samfinansieras till viss del av 

fakulteten. 

 

3.1 Rekrytering till lärarprogrammen 

 

Lärarbristen och åtgärder mot denna, där kommuner och 

universitetet kan fördjupa samverkan, är ett viktigt fokusområde 

inom FoSam.  

 

Fakultetsnämnden uppdrar åt FoSam att i samarbete med 

medlemskommunerna arbeta för att öka rekryteringen till 

lärarprogrammen genom olika marknadsföringsinsatser. Under 

2022 medverkar FoSam tillsammans med EDU, VFU-enheten, 

lärarstudenter och medlemskommunerna i riktade 

marknadsföringsinsatser för lärarprogrammen i enlighet med 

den marknadsföringsplan som togs fram 2020. Särskilda medel 

för information och marknadsföring (150 tkr) finns avsatta på 

fakulteten. 

 

 

3.2 Lärarcafé 

 

Lärarcafé – med tre träffar per termin – är en mötesplats i 

samarbete med Sektion Lära där yrkesverksamma lärare i skola 

eller förskola träffar lärarstudenter från de olika 

lärarprogrammen i samband med en gemensam föreläsning. 

Härmed skapas möjligheter för breddade nätverk och 

erfarenhetsutbyte. Möjligheten för medlemskommunerna att ha 

värdskapet för caféet fortgår.  
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3.3 Alumnverksamheten EDU alumn 

 

FoSam driver på Fakultetsnämndens uppdrag 

alumnverksamheten EDU alumn. Nätverket EDU alumn skapar 

möten mellan företrädare för Uppsala universitet och lärare i 

förskola och skola med en examen från Uppsala universitet. Till 

EDU alumn välkomnas, förutom alla med en lärarexamen från 

Uppsala universitet, även de som studerar den sista terminen på 

universitetets lärarprogram.  

 

Verksamheten fokuserar bl.a. på att bidra till att minska avhopp 

bland nyutexaminerade lärare och bidra till studentrekrytering 

till lärarprogrammen (se avsnitt 3.1). På uppdrag från 

fakultetsnämnden arbetar alumnverksamheten under 2022 

särskilt med att intressera lärare och förskollärare att medverka i 

lärarutbildningen som VFU-handledare.  

 

 

3.4 Försöksverksamhet ULF 

 

Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs, Karlstads 

och Umeå universitet fått ett uppdrag från regeringen att planera 

och genomföra en femårig försöksverksamhet (2017–21), 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). Försöksverksamheten består 

av tre komponenter: lärosätet, huvudmän samt lärarstudenter/ 

lärarprogrammen. Verksamheten ska bl.a. etablera 

forskningsmiljöer hos vissa huvudmän i nära samarbete med 

universitetet, stärka de forskarutbildade lärarnas roll i skolan 

och engagera lärarstudenter som bärare av vetenskapliga 

perspektiv mellan skola och lärosäte. Under 2022-2024 fortgår 

försöksverksamheten för att därefter permanentas 2025. Under 

dessa tre år kvarstår Uppsala universitet som ett av fyra 

ansvariga lärosäten vilket inkluderar att leda Uppsala-noden.  

 

FoSam är på uppdrag av Uppsala universitets rektor ansvarigt 

för samordningen inom Uppsala-noden dvs. att utgöra nodens 

ULF-kansli. I denna samordningsfunktion ingår bl.a. att 
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representera Uppsala i nationella samordningsgruppen, att driva 

VP-processer, arrangera möten med nodens styrgrupp, 

rektorskonferens och Uppsalas lokala samordningsgrupp, 

sammanställa beslutsunderlag till universitetets rektor, samla 

dokumentationen, sammanställa uppföljningar och andra 

rapporter och genomföra kommunikationsinsatser (inkl. att 

ansvara för ULF:s nationella webbplats).  

 

Lokalt i Uppsala påbörjas ett arbete med att permanent förankra 

ULF-arbetet i fakulteten, vilket hänger nära samman med 

översynen av hur fakultetens samverkan är organiserad. 

Därutöver kommer arbetet under 2022 att till stor del handla om 

att knyta fler huvudmän till försöksverksamheten och 

gemensamt arbeta fram uppdrag till samverkanslektorer för att 

möjliggöra gemensamma FoU-miljöer (”3e rummet”).    

 

 

3.5 Lärarstudenters praktiknära självständiga arbeten 

 

Inom försöksverksamheten ULF har en modell prövats för 

samverkan mellan kommun och universitetet rörande 

lärarstudenternas självständiga arbeten (pilotprojekt SJAS). 

Målet är att skapa en långsiktigt hållbar samverkansform där 

studenter skriver utifrån frågeställningar som väcks i 

skolverksamheterna och där handledning finns både vid 

universitetet och hos skolhuvudman. I syfte att skala upp 

pilotprojektet till att inkludera både fler institutioner och fler 

kommuner finansierar fakulteten genom FoSam under 2022 ett 

arbete som utförs av Institutionen för Nordiska språk i 

samarbete med EDU-institutionen. 

 

 

 

 

4. Kommunikation 
 
En viktig del av FoSam:s verksamhet handlar om 

kommunikation. Genom kommunikation ska FoSam synliggöras 

som resurs för målgrupper hos huvudman liksom på universitet, 

och arbetet i de olika samverkansprojekten komma fler till del 

än de som varit direkt involverade. FoSam har en 
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kommunikationsplan som revideras årligen. Nedan presenteras 

kommunikationsmål som avser 2022.    

Kommunikationsmål huvudman: 

• upprätthålla och öka utbildningsförvaltningarnas intresse 

för aktiv samverkan med FoSam. 

• öka rektorers och lärares/förskollärares kännedom om 

FoSam samt intresse för att vara delaktiga i 

samverkansprojekt.  

• sprida resultat från samverkansprojekt för större 

delaktighet och lärande. 

• väcka intresse för FoSam:s resurser och mötesplatser för 

skolan. 

• tillsammans med berörda aktörer på Uppsala universitet 

vidga universitetets samverkansyta mot skolan. 

• bidra till att tillgängliggöra relevant forskning från 

Uppsala universitet. 

Kommunikationsmål lärosäte: 

• väcka intresse för skolsamverkan via FoSam hos 

forskare på universitetet. 

• öka kännedomen om FoSam:s verksamhet hos 

universitets- och fakultetsledning. 

• väcka lärarstudenternas intresse för FoSam:s resurser 

och mötesplatser. 

• tillsammans med EDU, VFU-enheten, lärarstudenter och 

medlemskommunerna väcka intresse för universitetets 

lärarutbildningar hos presumtiva studenter. 

 

FoSam kommer under 2022 särskilt att fokusera på att: 

 

• tillsammans med EDU, VFU-enheten, lärarstudenter, 

centrala kommunikationsavdelningen och 

medlemskommunerna medverka i riktade insatser för 

marknadsföring av Uppsala universitets 

lärarutbildningar. 

• öka utbildningsförvaltningarnas kännedom om FoSam:s 

verksamhet och föra dialog om kommunernas behov när 

det gäller samverkan med FoSam och med fakulteten för 

utbildningsvetenskaper i stort mot bakgrund av 

fakultetens omorganisation. 

 

• utveckla formerna för spridning av resurser och 

erfarenheter från samverkansprojekt till relevanta 
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målgrupper inom förskola/skola/förvaltning. Detta ska 

ske genom digitala spridningskanaler, workshops samt 

andra mötesfora såsom FoU-Skola-guppen. Ett ständigt 

aktuellt forum för spridning är FoSam:s webbplats:    

https://www.forumforsamverkan.uu.se/  

• arbeta strategiskt och operativt med kommunikationen 

kring försöksverksamheten ULF, med fokus på 

inlämning av slutrapporten i mars 2022. Dels nationellt 

för försöksverksamheten som helhet i anslutning till 

nationella samordningsgruppen, http://www.ulfavtal.se/, 

dels för Uppsala-noden, 

http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal 

• samordna arbetet med det universitetsgemensamma 

sökverktyget för skolan på universitetets centrala 

webbplats, med målgruppsanpassade ingångar till 

universitetets samlade resurser för samverkan med 

förskola/skola. www.uu.se/skola  

• se över och vidareutveckla mötesplatsen Lärarcafé. 

• genomföra särskilda insatser riktade till forskare vid 

universitetet för att öka praktiklitteraciteten och 

synliggöra möjligheterna till samverkan genom FoSam.   

 

 

 

5. Likabehandling och lika villkor 
 

FoSam arbetar aktivt i enlighet med fakultetens arbete för lika 

villkor och likabehandling. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forumforsamverkan.uu.se/
http://www.ulfavtal.se/
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal
http://www.uu.se/skola
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6. Budget 2022 
 

Av FoSam:s intäkter under 2022 utgör 1 700 000 kr 

basfinansiering från medlemskommuner och fakulteten för 

utbildningsvetenskaper. Därtill finansierar fakulteten respektive 

Försöksverksamheten ULF särskilda uppdrag. 

 

 

 

Budget 2022 (kr) 
   

 Fakulteten Kommuner ULF 

Tillgängliga medel 
   

Balanserat kapital 771 000 0 0 

Intäkter  1 850 000 850 000 1 200 000 

Summa tillgängliga medel 2 621 000 850 000 1 200 000 

    

Verksamhetens kostnader 
   

Löner personal 1 567 000 488 000 870 000 

Övriga tjänster, 

projektledning och 

administration 

57 000 362 000 0 

Övriga arvoden 30 000 
 

2 000 

SJAS 320 000 
  

Lokaler 150 000 
 

20 000 

Driftskostnader projekt 360 000   308 000 

Summa kostnader 2 484 000 850 000 1 200 000 

    

Utgående balans 137 000 0 0 
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