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I. Mål och Riktlinjer 
 

 

 

1. Övergripande mål 

Syftet med Forum för samverkan (FoSam) är att fungera som en 

stödorganisation för Uppsala universitet/Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper och utbildningshuvudmän/-aktörer när 

det gäller: 

initiering, strategisk samordning och 

genomförande av projekt rörande forskning, 

professionsutveckling och verksamhetsutveckling.  

Detta innebär att FoSam är en plattform för samverkan mellan 

universitetet och kommuner/förskola/skola.  

Övergripande mål är att samverkan ska bidra såväl till 

verksamhetsutveckling som till professionsutveckling inom 

området skola och förskola. Samverkan ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Skolpraktikens frågeställningar 

och erfarenheter liksom universitetets forskning och erfarenhet 

inom högre utbildning ska genom denna samverkan kunna bidra 

till ökad kvalitet i de olika verksamheterna. 

FoSam är både en formaliserad mötesplats mellan universitetet 

och huvudmän/medlemskommuner och en enhet vid fakulteten 

för utbildningsvetenskaper. I den senare egenskapen har FoSam 

fakultetens uppdrag att sprida kunskap om pågående samverkan 

samt bidra till att utveckla fakultetsövergripande former för 

samverkan med det omgivande samhället. 

En viktig uppgift för FoSam är att utveckla, pröva och utvärdera 

olika arbetssätt, mötesarenor och samverkansformer mellan 

universitetet och medlemskommunerna samt andra aktörer. 

Samverkansprojekt inom FoSam ska karaktäriseras av 

långsiktighet, och tillit parat med experimentlusta samt 

kollegialt lärande som innebär ömsesidig nytta för involverade 

parter. Vad som ska prioriteras och väljas ut inom befintlig 

budget sker efter dessa karakteristika. 
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2. Organisation och verksamhet 

FoSam finansieras gemensamt av Uppsala universitet genom 

Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och medlems-

kommunerna. Fakulteten står för 50 % av basfinansieringen och 

medverkande kommuner står för resterande 50 %. Kommunerna 

bidrar med 2 kr per kommuninnevånare 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 

Fakultetsnämnden är ytterst ansvarig för FoSam:s verksamhet. I 

det konkreta arbetet styrs verksamheten genom en styrelse. Den 

består av representanter för Uppsala universitet och 

medlemskommunerna. FoSam leds av samordnaren/ 

föreståndaren som för en kontinuerlig dialog med såväl olika 

delar av universitetet som med kommunerna om vilka olika 

behovsbilder som framträder och hur samverkansarbete kan 

bedrivas och utformas. FoSam har fakultetsnämndens uppdrag 

att medverka till att skapa nya mötesplatser för dialog mellan 

fakultetens enheter/institution och externa aktörer. På 

motsvarande sätt bidrar FoSam till att etablera arenor mellan 

kommunerna och andra delar av Uppsala universitet, exempelvis 

inom ramen för ett planerat Science Gallery Uppsala. 

Bland FoSam:s insatsformer finns idag fyra regionala 

utvecklingsgrupper (nätverk), praktiknära forsknings- och 

utvecklingsprojekt däribland forskningscirklar, 

samverkanscheckar till medlemskommunerna, nätverk för 

kommunala samordnare i arbetet med nyanlända samt alumn- 

och studentsamverkan inklusive mötesplatsen Lärarcafé.  
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För initiering av samverkansprojekt i frågeställningar som 

prioriterats av huvudmän och andra möjliga samverkansparter 

genomförs vart tredje år AIMday Livslångt Lärande.  

 

En viktig del av FoSam:s arbete är kommunikation och 

spridning av resultat från samverkansprojekt där FoSam 

bedriver utvecklingsarbete bl.a. av digitala samverkansarenor. 

Med spridning av resultat avses här att för skolan/förskolan 

användbara kunskaper som skapats i forsknings- och 

utvecklingsprojekt ska kunna komma fler förskollärare, lärare 

och skolledare till del än de som ingått i projekten. Vidare ska 

kunskapen kunna nyttiggöras i lärarutbildningen och bidra till 

vitaliteten i forskningen. Vad som eftersträvas är att skapa 

”ringar på vattnet” där delaktigheten ökar och fler kan ha 

användning av kunskapen. Detta ska dock inte förstås som att 

spridning skulle vara en enkelriktad och linjär 

kunskapsöverföring. Tvärtom innebär effektiv spridning att 

många människor görs delaktiga i ömsesidigt kunskapsutbyte 

och kollegialt lärande där den vetenskapliga grunden möter den 

beprövade erfarenheten. 
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II. Verksamhetsplan för 2018-20 

 

3. Samverkan runt forskning  
 

3.1 Regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

 

De centrala samverkansarenorna i FoSam är de regionala 

utvecklingsgrupperna. Dessa grupper ska initiera och/eller driva 

konkreta samverkansprojekt, primärt med utgångspunkt i 

samverkan runt forskning och med beaktande av behovsbild och 

verksamhet i förskolor/skolor. 

RUG finns förnärvarande inom fyra prioriterade områden: 

 Förskola 

 Språk (svenska), läs och skriv 

 Matematik 

 Teknik och naturvetenskap 

 

De regionala utvecklingsgrupperna har regelbundna möten 2-3 

gånger per termin. Även föreläsningar för en större grupp lärare 

förekommer. Under 2018 genomförs också följande insatser 

som är specifika för respektive grupp: 

 

RUG Matematik och RUG Teknik och naturvetenskap 

genomför gemensamt en utbildningsdag ”Handleda vidare” som 

riktar sig till lektorer, förstelärare och andra som har 

handledaruppdrag gentemot sina kollegor. Handleda vidare är 

ett Skolverksuppdrag och genomförs en gång per termin under 

2018.  

 

RUG Teknik och naturvetenskap genomför en uppföljning av de 

tre projekten i pilotsatsningen NT-utvecklingsprojekt och 

rapporterar till samordnaren kvartal 2. 

 

RUG Förskola genomför i februari en konferens på tema 

förskola, ledarskap och hållbarhet, med ca 120 deltagare. 



 

 

6 (13) 
 

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

 

RUG Språk deltar i spridning av resultat från forskningscirkeln 

Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt. 

 

De regionala utvecklingsgrupperna engageras aktivt i arbetet 

med att utveckla nya kanaler för spridning av information och 

resultat av samverkansprojekt genom förstelärarnätverk och 

andra strukturer i kommunerna. I takt med att ULF-

försöksverksamheten med praktiknära forskning (se avsnitt 3.5) 

kommer att presentera resultat får grupperna en roll i att skapa 

delaktighet bland lärare och skolledare i kommunerna. 

 

Som en del i uppföljning av verksamheten i de regionala 

utvecklingsgrupperna deltar gruppledarna vid ett styrelsemöte 

under våren 2018 där en SWOT-analys presenteras. Syftet är att 

se över gruppernas uppdrag och förutsättningar.  

 

 

3.2 Forskningscirklar 

 

Forskningscirkeln är ett verktyg för ömsesidigt kunskapsutbyte 

på en praktiknära nivå där olika forskningsresultat möter 

förskolans/skolans beprövade erfarenhet.  

Två forskningscirklar som startade 2017 kommer under 2018 att 

avslutas, utvärderas och resultat spridas: 

 

 Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö; 

genomförs tillsammans med Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier (EDU) och Sigtuna 

kommun 

 Implementering av utbildning för hållbar utveckling i 

Uppsalas gymnasieskolor; genomförs tillsammans med 

Swedesd och Uppsala kommun 

En ny forskningscirkel startar våren 2018 inom ramen för 

FoSam:s samverkanscheckar. Projektet är ett samverkansprojekt 

mellan Håbo kommun och två forskare vid Rektorsutbildningen 

med rubrik: Det pedagogiska ledarskapets praktiker. 

 

Tidigare genomförda forskningscirklar som avslutades 2017 

kommer under 2018 att utvärderas och därefter kommer 
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resultaten att spridas till berörda i FoSam-kommunerna. Dessa 

tre cirklar är: 

 

 Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt; (EDU 

och samtliga FoSam-kommuner) 

 Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skola; 

(Rektorsutbildningen och Knivsta Kommun) 

 Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i förskola; 

(Rektorsutbildningen, Knivsta kommun och Uppsala 

kommun) 

 

I syfte att stärka forskningscirkelledarnas roll, utveckla metod 

och teori samt skapa verktyg för utvärdering av 

forskningscirklarna driver FoSam ett nätverk för 

erfarenhetsutbyte mellan forskningscirkelledare. Genom 

nätverket utvecklas kunskap kring forskningscirkeln och andra 

närstående forskningsansatser som inkluderar samverkan mellan 

praktiker och forskare. Nätverket är ett samarbete mellan 

FoSam, Rektorsutbildningen, EDU, Swedesd och ett flertal 

kommuner. 

 

 

3.3 Insatsområde Nyanlända 

 

Inom insatsområdet Nyanlända initierar och driver FoSam 

projekt och processer där Uppsala universitet i samverkan med 

aktörer i det omgivande samhället, särskilt kommuner/skol-

huvudmän, kan stödja och stärka arbetet med att möta nyanlända 

barn och ungdomar i förskole- och skolverksamhet.  

Regionalt nätverk för samordnare 

På Skolverkets uppdrag driver FoSam ett regionalt nätverk för 

de av kommunerna utsedda samordnarna för 

kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med 

nyanlända. Samordnare och representanter för universitetet ses 

vid nätverksträffar tre gånger per termin. Syftet är att ge 

möjligheter till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan 

kommunerna i arbetet med att ta fram nulägesbeskrivningar och 

kompetensutvecklingsplaner. Vidare ska träffarna ge möjlighet 

att utveckla samverkan mellan huvudman och Uppsala 

universitet vad gäller utvecklingsinsatser. 
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3.4 Samverkanscheckar 

 

Samverkanscheckar är en engångsinsats där FoSam:s 

medlemskommuner under 2017-19 kan söka medel för 

samverkansprojekt. Syftet är att skapa eller fördjupa samverkan 

mellan Uppsala universitet och FoSam:s medlemskommuner. 

Checkarna används till ett eller flera projekt. Projekten utgår 

från av respektive huvudmans formulerade och prioriterade 

behov, önskemål och tidsplaner. Projekten ska vara ömsesidigt 

berikande för parterna: de ska för kommunerna/huvudmännen 

bidra till verksamhets- och professionsutveckling inom området 

förskola/skola och för universitetet till ökad kvalitet och 

relevans i forskning och utbildning. 

Projekt påbörjade 2017: 

 Östhammars kommun: Klassrumsledarskap på 

vetenskaplig grund 

 Sigtuna kommun: Vad är och hur syns god inkluderande 

lärmiljö? 

Projekt som startar våren 2018: 

 Uppsala kommun: SW-PBIS/PALS i svensk skolmiljö 

 Uppsala kommun: Självskattning som del i digital 

kompetensutveckling 

 Håbo kommun: Det pedagogiska ledarskapets praktiker 

För resterande kommuner – Enköping, Heby, Knivsta och Tierp 

– sker avstämningar och projektplanering under kvartal 2 och 3 

med ambitionen att projekten startar under hösten 2018. 

 

3.5 Försöksverksamhet ULF-avtal 

 

FoSam bistår fakulteten för utbildningsvetenskaper i arbetet 

med ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning där 

FoSam är en arbetande resurs i projektet och där FoSam:s 

etablerade nätverk och mötesplatser nyttiggörs. 

 

Uppsala universitet har tillsammans med tre andra lärosäten fått 

ett uppdrag från regeringen att planera och genomföra en 

femårig försöksverksamhet (2017-21), i syfte att utveckla och 
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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/lärar-

programmen. Verksamheten ska bl.a. etablera forskningsmiljöer 

hos vissa huvudmän i nära samarbete med universitetet, stärka 

de forskarutbildade lärarnas roll i skolan och engagera lärar-

studenter som bärare av vetenskapliga perspektiv mellan skola 

och lärosäte. 

 

FoSam:s roll i försöksverksamheten är att fungera som 

samordningsfunktion för Uppsala-noden. Denna funktion 

kommer att vara aktivt drivande i sakfrågorna, ansvara för och 

sammanställa dokumentationen av ULF-verksamheten samt 

bidra till att olika möten arrangeras så att alla intressenter blir 

involverade och delaktiga i arbetet. Spridning av kunskaper 

genomförs dels kring själva försöksverksamheten, dels kring 

den forskning och utveckling som bedrivs. Arbetet innefattar 

bl.a. att organisera mötesplatser, ansvara för kommunikations-

frågor och skapa synergier med FoSam:s övriga verksamheter så 

att resultat från verksamheten kan komma samtliga FoSam-

kommuner till del. 

 

En av de mötesplatser som FoSam arrangerar är AIMday där 

huvudmännens prioriterade frågeställningar möter forskare från 

de i noden ingående lärosätena. Frågorna belyses från olika 

vetenskapliga perspektiv syftande till att fördjupa frågan och 

utgöra en språngbräda för forskningsansökningar för ULF-

medel alternativt FoU-projekt i samverkan mellan huvudman 

och lärosäte. En AIMday planeras att genomföras i oktober 2018 

som en integrerad del av ULF-försöksverksamheten. 

 

 

4. Samverkan för professionsutveckling  

4.1 Fler vägar in i läraryrket 

 

FoSam bistår fakultetens för utbildningsvetenskaper i arbetet 

med Fler vägar till läraryrket som bl.a. inkluderar rekrytering till 

lärarprogrammen, professionsutveckling etc.  
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Inom ramen för detta arbete genomför FoSam pilotprojektet 

Lärarpar (genom RUG Teknik och naturvetenskap) där en andra 

etapp pågår under läsåret 2017/18. Projektet innebär att lärare 

vid Uppsalaskolor får förstärkning i klassrummet (i 

undervisningen i programmering) av IT-civilingenjörsstudenter 

vid Uppsala universitet. Pedagogen/läraren och studenten/ 

ämnesexperten bildar tillsammans ett Lärarpar som planerar och 

genomför undervisning. 

 

4.2 Lärarcafé och studentsamverkan 

 

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare hos 

huvudman träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. 

Härmed skapas möjligheter för breddade nätverk, 

erfarenhetsutbyte och ömsesidig påverkan. 

 

Lärarcafé genomförs med tre träffar per termin. Arbetet sker i 

samarbete med Sektion Lära och i förekommande fall finns 

synergier med alumnverksamheten EDU alumn. En majoritet av 

deltagarna brukar vara studenter och ett särskilt fokus läggs 

därför på att locka fler yrkesverksamma lärare att delta vid 

träffarna. 

 

FoSam utgör ett stöd för studentdrivna initiativ, däribland 

Universitetshjälpen, för samverkan med externa aktörer. 

 

4.3 Alumnverksamheten EDUalumn 

 

FoSam ansvarar för fakultetens alumnverksamhet EDU alumn. 

Syftet är att skapa 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 de olika lärarprogrammens sista termin. Det 

övergripande syftet med EDU alumn är en bibehållen kontakt 

och ett ömsesidigt utbyte mellan universitetet och dess tidigare 

studenter för att utveckla och utöka lärarkåren.  

 

Under 2018 ska EDU alumn skapa meningsfulla utbyten mellan 

alumnerna och Uppsala universitet genom regelbundna 

aktiviteter, bl.a. tre alumnträffar. Ett delmål är att synliggöra 

EDU alumn för dels verksamma lärare, dels presumtiva lärare, i 
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syfte att vidga medlemsantalet. Alumnerna engageras också i 

kurser i lärarprogrammen. För att dra lärdom av andra 

framgångsrika alumnverksamheter kommer studiebesök att 

genomföras, däribland vid University of California, Berkeley. 

Ett nära samarbete sker med Uppsala universitets centrala 

alumnverksamhet. 

 

4.4 Fokusfråga – Lärarbristen 

 

Lärarbristen och åtgärder mot denna, där kommuner och 

universitetet kan fördjupa samverkan, kommer att vara ett 

särskilt fokusområde inom FoSam. Till detta bedrivs 

omvärldsbevakning och kunskapsproduktion om lärarbristen 

liksom årliga dimensioneringssamtal i FoSam:s styrelse. 

 

 

 

5. Kommunikation och resultatspridning 
 
Ett strukturerat kommunikationsarbete är grundläggande för att 

den kunskap som de olika samverkansprojekten genererar ska 

komma berörda målgrupper till godo. 

 

FoSam kommer under perioden 2018-20 att: 

 

 Utveckla formerna för spridning av resultat från 

samverkansprojekt till relevanta målgrupper inom 

förskola/skola/förvaltning, såväl genom digitala 

spridningskanaler som genom att utveckla nya 

interaktiva format för workshops och andra fysiska 

mötesforum. Bl.a. sker detta med större medvetenhet om 

att använda sociala medier som komplement till övrig 

kommunikation. 

 Föra dialog med medlemskommunerna för utformning 

av kommunala nätverk för spridning av resultat som en 

förlängning av FoSam:s regionala utvecklingsgrupper. 

Kommunerna ges också ett ökat ansvar för att effektivt 

nå ut med resultat från samverkansprojekt till skoledare, 

lärare och förskollärare via digitala spridningskanaler. 

 Utveckla FoSam:s egen webbplats till en värdefull 

mötesplats och resurssida för förskollärare, lärare, 
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skolledare och forskare. Webbplatsen ska bl.a. innehålla 

resultat från samverkansprojekt och lyfta fram goda 

exempel som kan inspirera till förstärkt regional 

samverkan där film och ljud-pod blir viktiga verktyg. 

 Tillsammans med bl.a. Enheten för kommunikation och 

skolsamverkan (TekNat) driva den universitets-

gemensam ingången för Skolsamverkan på universitetets 

centrala webbplats med målgruppsanpassade ingångar 

till universitetets samlade resurser för samverkan med 

förskola/skola. 

 Skapa ett nyhetsbrev som regelbundet informerar 

FoSam:s medlemskommuner och andra intressenter om 

vad som sker inom FoSam och övriga universitetet av 

relevans för förskola och skola. 

 Ansvara för webbplatser för ULF-försöksverksamheten, 

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 

 Ansvara för nationella RUC-nätverkets webbplats 

http://rucnatverket.se/ 

 Kontinuerligt följa upp och utvärdera 

kommunikationsinsatserna. 

 

 

6. Likabehandling och lika villkor 
 

FoSam följer fakultetens handlingsplan för likabehandling och 

lika villkor.  Samordnaren ingår i en arbetsgrupp som har det 

övergripande ansvaret för planeringen och uppföljningen av 

arbetet med jämställdhet och lika villkor vid fakulteten.  

 

 

7. Budget 2018 
 

Av FoSam:s intäkter under 2018 utgör 1 600 000 kr 

basfinansiering från medlemskommuner och Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper. Till detta kommer ytterligare intäkter 

http://www.ulfavtal.se/
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal
http://rucnatverket.se/
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från Fakulteten, från ULF-försöksverksamheten samt från 

Skolverket uppgående till totalt 1 888 000 kr. Oförbrukat kapital 

från tidigare år uppgår per 2018-01-01 till ca 2 382 000 kr. Detta 

oförbrukade kapital härrör från att FoSam:s och tidigare RUC:s 

verksamhet under en period bedrevs på låg nivå. Enligt plan ska 

detta överskott ha förbrukats till utgången av 2019 främst 

genom projekt inom ramen för insatsformen samverkans-

checkar. 

 

Oförbrukat kapital från 

tidigare år (per 2018-01-01)           2 382 000 kr  

 

Intäkter 

Medlemskommuner (basfinansiering)  800 000 kr 

Fakulteten för utbildningsvetenskaper (bas) 800 000 kr 

Fakulteten (lön, projektmedel)  990 000 kr 

ULF-verksamhet (lön)   620 000 kr 

Skolverksuppdrag   278 000 kr 

   -------------- 

Summa intäkter   3 488 000 kr 

 

Kostnader 

Lön (tillsvidareanställd personal)  2 255 000 kr 

Lön (grupp-/projektledare)    754 000 kr 

Regionala utvecklingsgrupper (projektmedel)   200 000 kr 

Samverkanscheckar (projektmedel)  1 000 000 kr 

Lokalkostnader     181 000 kr 

Skolsamverkanswebb     100 000 kr 

Kommunikation/resultatspridning      60 000 kr 

Alumnverksamhet (projektmedel)      87 000 kr 

Studentsamverkan       30 000 kr 

Lärarcafé       60 000 kr 

Övriga kostnader       40 000 kr 

    --------------- 

Summa kostnader    4 767 000 kr 

 

Verksamhetsutfall 2018  -1 279 000 kr 

 

Summa oförbrukat kapital (2018-12-31)             1 103 000 kr 


