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Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (ULF – S) 

ULF är en nationell försöksverksamhet som ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller 
mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöks-
verksamheten med ULF har efter fem år sammanfattat erfarenheter och lärdomar i ett antal 
slutrapporter som lämnats till regeringen under mars 20221. Även den externa utvärderings-
rapporten av ULF, genomförd av ett forskarteam vid Universitetet i Sørøst-Norge, har presenterats2.  

Det lärosäten och skolhuvudmän nu gemensamt ska ta fram är förslag till ett ramavtal på nationell 
nivå som ska kunna garantera långsiktiga och hållbara lösningar oavsett var i landet forskningsprojekt 
genomförs och oavsett vilka huvudmän eller lärosäten som är involverade. En hel del kunskaper om 
vad som behöver regleras nationellt finns från ovan nämnda rapporter men dessa behöver nu 
fördjupas och konkretiseras ytterligare.  

Dessa och andra närliggande frågor ska bearbetas i delvis nya grupperingar för att samtidigt 
förbereda för den permanenta verksamheten 2025. ULF-arbetet fortsätter i de för närvarande mellan 
150–200 grupper (samverkan mellan 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän). Det arbetet ska vårdas, 
utvecklas och förädlas. Fler skolhuvudmän ska involveras under de kommande åren. 

Flera grupper ska nu formeras. Som en undergrupp till SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning 
inrättas den strategiska Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi, även kallad ULF – S. Även en 
operativ grupp, ULF – O, kommer att inrättas. Utöver dessa formeras en referensgrupp bestående av 
de fackliga organisationerna. Både ULF – S och ULF – O ska bestå av ledamöter från lärosäten och 
skolhuvudmän. Den breda representationen är viktig inför uppbyggandet av den permanenta 
organisationen.  

SUHF utser till Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (ULF – S), för en mandatperiod fram 
till 2024-12-31 (med möjlighet till förlängning): 

- Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet  
- Åke Ingerman, dekan Göteborgs universitet 
- Kerstin Tham, rektor Malmö universitet 
- Jonas Tosteby, vicerektor Högskolan i Dalarna 

SUHF:s representanter väljs så att två ledamöter kommer från de universitet som nu har regeringens 
uppdrag att leda försöksverksamheten och två kommer från expertgruppen för lärarutbildning.  

                                                 

1 https://www.ulfavtal.se/dokumentation/ 
2 https://www.ulfavtal.se/digitalAssets/709/c_709236-l_3-k_extern-utva-rdering-ulf.pdf 



Från skolhuvudmännen har utsetts ordförande och motsvarande för Friskolornas Riksförbund, 
Ideburna skolors riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vice ordförande för 
skolhuvudmännens gemensamma organisation Ifous. 
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