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Vad är målet med ULF?
Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara 

samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för 

att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga 

förhållningssättet i skolan. Visionen är att 

samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas 

yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.
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Hur organiseras ULF?
Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: 
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och 
Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I 
dessa noder ingår ytterligare lärosäten.
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ULF vid JU?

Samverkan med två kommuner:
Habo
Vaggeryd

Vad kan vi göra med medel inom 
respektive organisation?

Två projekt kring förskola och 
förskoleklass
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Journalist vid Almedalsveckan:

- Vem är den där ULF?

- Det är ALFs bror!




