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Sammanfattning 
Rapporten är en del i ett genomlysaruppdrag som syftar till att studera hur de sex lärosäten som 

ingår i Umeå-nodens ULF-arbete skapar förutsättningar för att bedriva försöksverksamhet med 

ULF-avtal. Särskilt fokus har riktats mot respektive lärosätes arbete i relation till de 

gemensamma utgångspunkter som arbetats fram gemensamt inom noden. I denna 

lärosätesrapport fokuseras Mittuniversitetets arbete med ULF. Underlaget för denna 

genomlysning består av intervjuer och enkäter som besvarats av både företrädare för huvudmän 

och lärosäte samt annat tillgängligt underlag så som avtal, planer och hemsidestexter. Materialet 

har analyserats utifrån en systemteoretisk organisationsmodell med fokus på processen och 

aspekter så som lärosätets förutsättningar, arbetet i relation till struktur, kultur och politik samt 

ULF-arbetets utfall i termer av avtal och aktiviteter som genomförts vid tidpunkten för 

datainsamling.  

Våra resultat visar att Mittuniversitetet har nyttjat den befintliga samverkansstrukturen i form 

av det regionala utvecklingsnätverket (RUN) för att genomföra ULF-arbetet, och det är något 

som tydligt präglar processen. Bland annat genom en ambition att alla skolhuvudmän ska kunna 

delta och inbjudas att delta i ULF. Arbetet präglas också av att det betraktas som en 

försöksverksamhet där olika inriktningar och processer prövas och revideras. Relativt liten del 

av medlen har gått till lönekostnader, satsningar har gjorts på forskningscirklar och utlysning av 

forskningsmedel. Organisationen vid Mittuniversitetet har varit relativt liten initialt, men 

föränderlig. Analysen visar att Mittuniversitetet, trots relativt små medel i förhållande till övriga 

lärosäten i noden, har organiserat och genomfört sitt arbete i linje med de gemensamma 

utgångspunkterna.  
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Inledning 

De senaste åren har ett större fokus lagts mot att stärka skolans och lärarutbildningens 

vetenskapliga grund i den politiska retoriken. I skollagen (SFS 2010:800) anges att utbildningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (kap 1, 5§). Försöksverksamheten ULF, 

som denna genomlysning kretsar kring, kan utifrån regeringens formuleringar, förstås som ett 

sätt att stärka ambitionen mot detta.   

Bakgrund 
2017 gav regeringen de fyra lärosätena i Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad i uppdrag att 

leda arbetet med att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och 

högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning” (Regeringen, 2017). 

Regeringen angav att försöksverksamheten ”ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- 

och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet”. Det angavs också att de ansvariga lärosätena 

skulle samverka med andra universitet och högskolor1 och att försöksverksamheten skulle 

utformas och genomföras i samverkan mellan ansvariga lärosäten, deltagande lärosäten och 

skolhuvudmän2. Arbetet organiserades inom så kallade noder med lärosäten kopplade till ett av 

de nodansvariga ansvarigt lärosätena. Sammantaget omfattar det 25 lärosäten och flertalet 

skolhuvudmän.  

Försöksverksamheten kom att benämnas ULF-avtal inom den samordnande nationella gruppen, 

vilket delvis handlar om ambitionen att ”föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom 

hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF” (Ulfavtal.se 2021a). ULF är en akronym 

uppbyggd av första bokstaven i de tre centrala begreppen: Utveckling, Lärande, Forskning. Den 

nationella hemsidan anger att målen med ULF-avtal är:  

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. När teori och praktik vävs tätare ihop stärks även lärarutbildningen - 

dels genom en mer relevant kunskapsbas och dels genom ökade möjligheter för studenter att 

vara del av skolans forskning- och utvecklingsmiljöer. 

Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper 

inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter 

försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och 

börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för 

professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen (Ulfavtal.se 2021a). 

Inom Umeånoden bearbetades dessa skrivningar ytterligare i en gemensam grupp med 

representanter från deltagande lärosäten. Till Umeå-noden är, förutom Umeå universitet, fem 

lärosäten kopplade: Luleå Tekniska Universitet (LTU), Mittuniversitetet (MIUN), Örebro 

Universitet (ORU), Mälardalens högskola (MDH), och Högskolan i Dalarna (HDA). 

Representanter från dessa lärosäten har utgjort en ”lärosätesgrupp” där försöksverksamheten 

har diskuterats och behandlats på olika sätt. Bland annat genom utarbetandet av en så kallad 

ULF-plan. Detta processdokument anger bland annat de gemensamma utgångspunkterna för 

nodens arbete. De ”grundläggande ställningstagandena” uttrycks i ULF-planen vara att:  

• ”Försöksverksamheten handlar inte primärt om att fördela medel till praktiknära forskning, utan 

om att utveckla, pröva och utvärdera nya samverkande modeller som främjar praktiknära 

forskning. 

 
1 Hädanefter används lärosäte som gemensamt begrepp för universitet och högskolor. 
2 Skolhuvudmän innefattar samtliga skolformer 
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• Verksamheten genomförs i likvärdig symmetrisk och komplementär samverkan mellan 

skolhuvudmän och lärosäten (Benämningen skola används om alla skolformer som enligt 

skollagen (2015:482) ryms inom skolväsendet, här inkluderas exempelvis förskola, 

grundsärskola och kommunal vuxenutbildning. Med lärare avser vi nedan all skolpersonal som 

direkt eller indirekt arbetar med undervisning, inklusive t ex förskollärare och skolledare.). 

• Skolans behov vägleder forskningens specifika inriktningar och aktiviteter. 

• Den praktiknära forskningen sker i samverkan med verksamhetsutveckling. 

• Den praktiknära forskningen är utbildningsvetenskaplig och uppfyller sedvanliga 

kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning. 

• Lärarutbildningen involveras i försöksverksamheten. 

• Engagemang och medfinansiering förväntas av deltagande parter.” (Umeå universitet 2020a, s 1).  

 

Om genomlysaruppdraget  

Genomlysaruppdraget var relativt löst formulerat med utrymme att styra inriktningen. En 

kontinuerlig dialog kring arbetet och processen med genomlysningen har förts med 

uppdragsgivarna, lärosätesgruppen, bestående av representanter från respektive lärosäte. 

Uppdraget formulerades i utlysningstexten som att:  

I första hand genomlysa och analysera hur respektive lärosäte skapar förutsättningar 
för att bedriva försöksverksamhet med ULF-avtal inom ramen för nodens 
gemensamma utgångspunkter. I andra hand att identifiera övergripande hinder och 
möjligheter till samverkan mellan lärosäte och skolan på ett mer generellt plan, inom 
Umeå-noden. (Umeå universitet, 2020b).  

I föreliggande rapport fokuseras på den första aspekten, dvs hur lärosätet i fokus för rapporten 

skapat förutsättningar för att bedriva försöksverksamhet med ULF-avtal inom ramen för nodens 

gemensamma utgångspunkter. Den andra delen av uppdraget fokuseras i slutrapporten. I 

genomförandet av uppdraget har vi fokuserat på två parter: skolhuvudmän och lärosäten och 

har strävat efter att samla in synpunkter, upplevelser, erfarenheter och tankar från 

representanter från respektive part i anslutning till alla sex medverkande lärosäten. 

Rapporteringen av uppdraget omfattade inledningsvis författande av sju rapporter, en rapport 

per lärosäte och en sammanfattande rapport med en jämförande ambition där övergripande 

skillnader och likheter mellan lärosätenas ULF-verksamhet samt övergripande hinder och 

möjligheter till samverkan adresseras. Efter önskemål från uppdragsgivarna har ytterligare en 

delrapport författats och redan avrapporterats där skolhuvudmännens perspektiv är i fokus 

(Ahlström m.fl. 2021).   

Vi har alla varit delaktiga i alla aspekter av genomlysningsarbetet och dess olika delar och faser 

men i varierande grad i relation till de olika lärosätena. Då vi i genomlysargruppen är anställda 

vid lärosäten vars verksamhet vi ska genomlysa har vi strävat efter att ta huvudansvar för 

datainsamling i form av intervjuer och författande av rapporter för ett annat lärosäte än det vi 

själva är verksamma vid.  

Rapportens syfte, frågeställningar och upplägg 
I denna rapport fokuseras på Mittuniversitet och deras arbete med att realisera ULF-

försöksverksamheten. Syftet är att beskriva och analysera hur Mittuniversitetet skapat 

förutsättningar för att bedriva försöksverksamhet med ULF-avtal inom ramen för nodens 

gemensamma utgångspunkter.  

Utifrån uppdragsbeskrivningen och den teoretiska modell som vi nyttjar för att närmare 

analysera processerna och arbetet vid respektive lärosäte har följande frågeställningar 

utarbetats för att vägleda analysen:  
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• Hur ser förutsättningarna ut vid lärosätet? 

• Hur kan processerna och arbetet med att realisera ULF vid lärosätet förstås utifrån 

struktur, kultur och politik?  

• Vilka utfall går att identifiera i relation till ULF-verksamheten vid lärosätet?   

• Hur kan lärosätets processer och utfall betraktas i relation till de nodgemensamma 

utgångspunkterna? 

I nästa avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som vi arbetat fram och nyttjat i 

analysen. Därefter presenteras metod och genomförande för datainsamlingsprocesserna och 

analys. Därefter följer resultatredovisning av lärosätets ULF-arbete utifrån den teoretiska 

modell som nyttjas. Efter detta följer en analys av processer och utfall i relation till de 

nodgemensamma utgångspunkterna och därefter en avslutande diskussion.  
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Teoretiska utgångspunkter 

För analysen av processerna och ULF-arbetet vid lärosätena har vi valt att utgå från Hoy och 

Miskels (2008) organisationsmodell i ett systemteoretiskt perspektiv. Modellen beskriver i sin 

ursprungsform skolan som ett socialt system. Fokus i modellen ligger på omvandlingsprocessen, 

där olika system möts och utmanas i relation till varandra. I originalmodellen handlar det om 

struktursystem som innefattar byråkratiska förväntningar, kultursystem som innefattar delade 

inriktningar, politiska system som innefattar maktrelationer och individuella system som 

inrymmer kognition och motivation (Hoy & Miskel, 2008). Vi har i vår analys valt att modifiera 

modellen något och plockat bort den fjärde delen, individ. Motivet till detta är att vi ville se på 

ULF utifrån ett organiseringsperspektiv där individ inte blir en tydlig del. Varken i relation till 

organisering men också i relation till det uppdrag som givits för genomlysningen.  

 

Figur 1. Omvandlingsprocessen i realiseringen av ULF. Bearbetad figur utifrån Hoy & Miskel, 2008, s 24.  

 

Till vänster i organisationsmodellen visas de förutsättningar skolan har för sin verksamhet. I vår 

applicering av modellen handlar det om lärosätets förutsättningar så som personal och kapital, 

tid, hur uppdraget hanterats, styrning och befintliga samverkansarenor med skolhuvudmän. 

Variationer i dessa antas påverka omvandlingsprocessen.  

I oktagonen, i centrum av modellen, finns de inomorganisatoriska delarna struktur, kultur och 

politik. Inom ramen för denna rapport är det inte endast det inomorganisatoriska delarna vid 

lärosätet som är i fokus utan också mötet med en annan verksamhet, skolhuvudmännen. 

Struktur avser den form organisationen har; dvs hur ULF-arbetet organiseras. Exempelvis i vilka 

forum ULF-behandlas, hur arbetsfördelning, beslutsordning och hur organisationen kopplas till 

lärosätets formella beslutsorgan. Det handlar också om representativitet från 

skolhuvudmännen, vilka som är delaktiga och hur. Kultur avser de grundläggande värderingar, 

normer och synsätt som präglar organisationen. I vårt fall har vi inte haft möjlighet att tränga in 
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på djupet gällande ULF-organisationens befintliga kultur och normer, men sådant som 

värderingar och synsätt på olika aspekter av ULF-arbetet och ULF-verksamheten och dess 

organisering har vi på olika sätt fått tillgång till, både från lärosätesrepresentanter och 

skolhuvudmannarepresentanter vilket utgör grunden för vår analys av kulturen genom de 

värderingar som synliggörs. Politik handlar om makt och intressen. Om vilka som berörs och ges 

plats, vilka intressen som blir framträdande och maktförhållanden mellan olika intressen och 

aktörer. Det kan handla om maktrelationer inom lärosätet respektive skolhuvudmän, men också 

maktrelationer mellan lärosäte och skolhuvudmän. I tillämpningen av modellen har vi sökt efter 

sådana aspekter men också potentiella friktionsytor där olika 

aktörers/organisationers/professioners utrymme och frågor kan komma i friktion med 

varandra. Det kan exempelvis handla om forskning vs verksamhetsutveckling, forskare vs lärare, 

verksamheters olika tempo och arbetssätt för att ge några exempel.  

Till höger i modellen finns de utfall eller resultat som följer av förutsättningar och 

omvandlingsprocesser. I tillämpning av modellen handlar det om avtal och dess utformning, 

vilka aktiviteter som genomförs och hur. Samt upplevelser av vad aktiviteterna leder till, eller 

möjligen upplevelserna av utfallen. De olika delarna struktur, kultur och politik lever inte 

isolerat utan påverkar varandra på olika sätt, vilket innebär att dessa aspekter påverkar utfallet 

av ULF-arbetet.  

Utifrån Hoy och Miskel (2008) finns det kongruens mellan nyckelelementen och det finns 

kritiska frågor kopplade till detta. Den kritiska frågan kopplat till relationen struktur – kultur 

handlar om hur de byråkratiska förväntningar som finns påverkar riktningen av det kulturella 

systemet. Detta innebär i relation till ULF hur strukturen förstärker lärosätens respektive 

skolhuvudmäns kulturella inriktning inom sina respektive organisationer. Avseende relationen 

struktur – politik handlar den kritiska frågan om hur maktrelationer underminerar de 

byråkratiska förväntningarna. Detta innebär i relation till ULF att maktrelationer inom och 

mellan lärosäten och skolhuvudmän påverkar strukturens uppbyggnad och de byråkratiska 

förväntningarna. Slutligen handlar relationen politik – kultur om hur maktrelationer och 

konflikter underminerad den delade kulturen. Vilket kopplat till ULF kan förstås som hur olika 

intressen påverkar implementeringen av ULF inom de olika organisationerna men också hur 

samverkan sker. Dessa aspekter kan bli framträdande på olika sätt i relation till olika lärosäten.   

Modellen agerar i vår analys som ett raster genom vilket vi belyser och betraktar de olika 

aspekterna vid respektive lärosäte. Den fjärde frågeställningen, om hur processerna kan förstås i 

relation till de nodgemensamma utgångspunkterna ligger delvis utanför modellens omfång men 

kan samtidigt betraktas som ett utfall givet den gemensamma ingången i ULF-planen inom 

noden.  
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Material och genomförande 
I detta avsnitt redogörs för hur arbetet med genomlysningen har genomförts. Inledningsvis 

presenteras datainsamlingsförfaranden som har skett från hösten 2020 till sommaren 2021. 

Hösten 2021 har framförallt ägnats åt analys och rapportering. Genomlysargruppen har haft 

regelbundna träffar med lärosätesgruppen för att stämma av arbetet och få möjlighet till input, 

synpunkter och förslag samt återrapportera en del resultat.  

Materialinsamling 
Materialinsamling har genomförts på flera olika sätt, vi har genomfört enskilda intervjuer, 

gruppintervjuer, samtalsforum och enkätundersökningar. Dessutom har hemsidor och flertalet 

dokument analyserats, exempelvis avtal och rapporter som skrivits inom ramen för Umeå-

nodens ULF-försöksverksamhet.  

Intervjuer 

Hösten 2020 genomfördes inledande samtal med en lärosätesrepresentant från varje lärosäte. 

Deltagande var någon av lärosätets representanter som träffas i ”lärosätesgruppen” som är ett 

samlande forum där lärosätesrepresentanter inom Umeå-noden träffas digitalt och regelbundet.  

Samtalen handlade om att få en bild och förståelse över hur lärosätet har arbetat med ULF och i 

relation till skolhuvudmännen och vad ULF är för dom. Vid varje samtal deltog två genomlysare 

där den ena hade huvudansvar för frågeställande och den andra för att föra anteckningar.  

Under våren 2021 genomfördes gruppintervjuer med lärosätesrepresentanter. Inför denna 

intervju frågade vi lärosätesrepresentanterna om lämpliga personer som arbetar med ULF eller 

har kännedom om ULF från lärosätet, vilket resulterade i att tre personer från Mittuniversitetet 

deltog. Dessa var verksamhetsledaren för RUN, en institutionsrepresentant i RUN och 

projektledare för MIUNs ULF-verksamhet med hemvist på RUN.    

Inledande tid ägnades åt att diskutera de organisationskartor vi hade skapat över deras ULF-

organisation utifrån hur vi förstått det från det inledande samtalet och läsning på hemsidan. 

Synpunkter togs med i revidering av organisationskartorna och de har därefter följts upp via e-

postkorrespondens för att verifiera organisationskartan samt ett antal förtydligande 

frågeställningar. Intervjuerna var i övrigt semi-strukturerade utifrån en intervjuguide som 

kretsade kring följande teman: organiseringen av ULF, lärosätessamverkan, aktiviteter och 

frågor om likvärdighet och symmetriskt och komplementärt perspektiv samt framtid. Flera 

frågor var således gemensamma oavsett lärosäte, men ett antal frågor var anpassade till 

Mittuniversitetet utifrån det vi i genomlysargruppen upplevde otydligt eller ville ha mer 

kännedom om i relation till lärosätet i fokus.  

Enkäter 

Två enkäter har genomförts. Under hösten 2020 arbetade vi med att skapa enkäterna och de 

skickades ut till skolhuvudmän och lärosätesrepresentanter under våren 2021. Båda enkäterna 

bestod av 22 frågor och påståenden att ta ställning till (se Bilaga 1 och 2). Påståendena berör 

tematikerna samverkan, verksamhetsutveckling, utbildning och forskning där respondenterna 

ombads ange i vilken grad de instämde med respektive påstående på en sex-gradig skala (inte 

alls – instämmer helt).   

För att nå lämpliga respondenter bad vi representanterna i lärosätesgruppen att skapa en lista 

med e-postadresser över personer vid deras lärosäte som arbetar med ULF på något sätt, och 

även en för skolhuvudmän som finns i deras samverkansorgan eller på annat sätt har kännedom 

om ULF. Eftersom lärosätenas organisation av och arbete med ULF ser olika ut kom även urvalet 

att skilja sig åt mellan lärosätena. När lärosätena fick frågan angavs aldrig någon undre eller 

övre gräns för antalet deltagare. Samtliga personer på lärosätenas listor fick ett mejl med en länk 
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till enkäten i webbformat via plattformen Netigate. Svaren samlades sedan in från början av 

februari till början av april år 2021. I vissa fall fick flera utskick göras vilket delvis berodde på att 

några adresser inte registrerats av oss, och delvis på grund av att några system inte tog emot e-

post direkt från plattformen. Enkäten gick ut till 17 personer vid Mittuniversitetet och 25 

skolhuvudmannarepresentanter med koppling till lärosätet. Av dessa besvarades den av 3 

personer vid lärosätet och av 7 skolhuvudmannarepresentanter.  Det ger svarsfrekvenser på 18 

respektive 28 procent. Givet det låga antalet respondenter redovisas inga sammanställningar 

över enskilda frågor. Däremot nyttjas svaren i analysen och i slutrapporten redovisas svaren på 

aggregerad nivå.  

Dialogforum med skolhuvudmannarepresentanter 

Inbjudna att anmäla sig till dialogforumet var representanter från skolhuvudmän som 

samverkar med lärosäten inom ULF och som bjudits in att besvara enkäten (Se urval för 

enkäten). Representanterna och deras kontaktuppgifter har distribuerats till 

genomlysargruppen från respektive lärosäte. Syftet med dialogforumet var att återrapportera 

några preliminära resultat från enkätundersökningen till skolhuvudmännen, och sedan ge 

utrymme för dem att diskutera och dela erfarenheter med varandra genom diskussioner i 

mindre grupper. Vi hade avsatt två timmar för respektive dialogforum varav presentation av 

enkätresultaten tog ca 30 minuter. 

Dialogforumen skedde vid två tillfällen under maj månad 2021. Sammanlagt anmälde sig 29 

representanter, varav 24 deltog vid dialogerna. Deltagarna representerade 16 olika kommuner, 

en fristående huvudman samt tre representanter för kommungemensamma organisationer. 

Representanterna från skolhuvudmännen samverkade med ett eller två lärosäten verksamma 

inom ULF, vilket innebär att samverkande parter till samtliga sex lärosäten fanns 

representerade. Denna representation var dock ojämn med flest deltagare som har koppling till 

LTU och UMU i förhållande till de övriga lärosätena. Tre deltagande huvudmannarepresentanter 

angav att de samverkade med MIUN. Deltagarna delades in i sammanlagt sex grupper. I 

grupperna deltog mellan tre och fem deltagare. 

Inför dialogforumet förbereddes frågeställningar som deltagarna diskuterade. 

Frågeställningarna utgick ifrån genomlysargruppens uppdragsbeskrivning där förutsättningar 

och samverkan mellan lärosäten och skolan är i fokus, och där ett symmetriskt komplementärt 

förhållningssätt skrivs fram. Genomlysargruppen hade huvudsakligen en lyssnande och passiv 

roll vid dialogsamtalen vilket innebar att samtalen kom att bli delvis varierande utifrån vad de 

olika representanterna valde att fokusera på, lyfta fram, fånga upp och problematisera. Följande 

frågeställningar var i fokus: 

1) Vilka erfarenheter har ni av samverkan med lärosäten kopplat till ULF? Möjligheter och  

utmaningar? 

2) Hur upplever ni jämbördighet i ULF-samarbetet i relation till olika aktiviteter? 

Exempelvis val av fokusområden, genomförande och finansiering. 

3) Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att samverkan mellan skola och lärosäte 

ofta sker på skolhuvudmannens förvaltningsnivå? 

4) På vilket sätt tillvaratas förskollärares/lärares/rektorers perspektiv? 

5) Hur skulle en ideal samverkan för praktiknära skolforskning se ut? 

 

Dialogforumen skedde över zoom, och samtalen spelades in och anteckningar fördes. I 

delrapporten där skolhuvudmännens perspektiv är i fokus analyserades dessa utifrån en 

induktiv, tematisk analys. Det innebar att samtalen lyssnades på och anteckningarna lästes och 

kategoriserats utifrån vad som var framträdande i materialet snarare än utifrån en teoretiskt på 
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förhand definierad analysram. I denna rapport fokuseras enbart på utsagorna från 

skolhuvudmannarepresentanter som samverkar med Mittuniversitetet. Dessa betraktas som 

skolhuvudmannarepresentanters röster och analyseras i relation till de olika aspekterna av den 

teoretiska modell vi utnyttjat (Hoy & Miskel, 2008). 

 

Genomförande 
Genomlysningsprocessen har präglats av ett prövande arbetssätt, med kontinuerlig dialog och 

anpassning av arbetet framåt utifrån vad vi ser och vad vi behöver veta mer om. Det har således 

varit en öppen process med kontinuerliga möten och avstämningar kring vad vi ser, och hur vi 

ska gå vidare i nästa steg. Vi har till stor del arbetat i par om två vid de olika 

datainsamlingstillfällena och analys av materialet. Konstellationerna har inte varit fasta, utan 

olika genomlysare har arbetat med varandra genomgående under processen. Detta för att sprida 

kunskapen bland oss om de olika verksamheter vi genomlyser och samtidigt med ambitionen att 

i möjligaste mån undvika våra ”egna” lärosäten.  

I författandet av ”lärosätesrapporterna” där ett lärosäte är i fokus har en person haft 

huvudansvar men övriga tre har granskat, kommenterat och kommit med inspel i analys- och 

skrivarbetet.  

Analysen har utgått från Hoy & Miskels (2008) modell. Vi har utifrån det teoretiska rastret tolkat 

utsagor från de olika representanterna tematiskt. Analysen har diskuterats vid flertalet tillfällen 

inom vår grupp under färdigställandet av rapporten.  
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ULF-försöksverksamheten vid Mittuniversitetet 

I detta avsnitt är det Mittuniversitetets realisering av ULF-försöksverksamheten som står i 

centrum. Som beskrevs i teoriavsnittet ovan utgår vi från Hoy & Miskel (2008) i analysen. 

Inledningsvis är det Mittuniversitetets förutsättningar som beskrivs, därefter går vi in på 

omvandlingsprocessen av att realisera ULF utifrån struktur, kultur och politik (maktintressen) 

och slutligen utfallet. I relation till detta lyfter vi också analysen i förhållande till de 

nodgemensamma utgångspunkterna för att besvara den fjärde frågeställningen; om hur 

processerna kan betraktas i relation till de nodgemensamma utgångspunkterna.   

Förutsättningar 
Mittuniversitetet (MIUN) har campus på två orter: Sundsvall och Östersund med omkring 1200 

anställda. Vid campus i Sundsvall ges sju olika lärarutbildningarna ges (förskollärare, fritidshem, 

grundlärare åk 1-3, grundlärare åk 4-6, ämneslärare, KPU samt arbetsintegrerad 

lärarutbildning). Och i campus Östersund ger även förskollärarprogrammet. Mittuniversitetet är 

även ett av sju lärosäten som ger rektorsprogrammet.  

I januari 2019 hade Mittuniversitetet och Umeå universitet skrivit under samarbetsavtal 

gällande ULF, försöksverksamhet med praktiknära forskning. Totalt rör det sig om 5 miljoner 

kronor där 2,5 miljoner kommer från ULF-medel fördelat från Umeå universitet och 2,5 miljoner 

kronor från Mittuniversitetet (Umeå universitetet, 2019). Då universitetet inte ville gå in med 

mer medel, trots äskande efter detta, har det inneburit att Mittuniversitetets finansiella resurser 

är de lägsta sett inom noden. I avtalet anges att syftet med Mittuniversitetets medverkan i ULF-

verksamheten är att ”genom att bygga vidare på våra befintliga strukturer, utarbeta och pröva 

nya strukturer och metoder för att öka möjligheterna för regionens kommuner och det egna 

lärosätet att delta i praktiknära skolforskning samt ta del av och basera sin verksamhet på 

aktuell skolforskning” (Umeå universitet, 2019).  

Vid Mittuniversitetet finns ett befintligt samverkansorgan ett så kallat regionalt 

utvecklingsnätverk (RUN) för samverkan ”kring skolledarskap och skolutveckling” men även 

skolforskning och kompetensutveckling (MIUN, 2021a). RUN är ett samverkansforum för 

kommuner och fristående förskolor och skolor i Jämtland och Västernorrlands län, delar av 

Hälsingland samt Mittuniversitetet. Det geografiska området är således stort. Även 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet 

Västernorrland ingår i RUN (MIUN, 2021b). I avtalet med Umeå universitet anges att ULF ska 

bygga vidare på etablerade strukturer med hänvisning till RUN. RUN leds av en ledningsgrupp. 

Ledningsgruppens representanter beslutas av RUN-riksdag och här sitter representanter från 

några av kommunerna från RUN, RUNs kansli, de två regionerna och lärarutbildningen vid 

MIUN. RUN-riksdagen är RUNs högsta beslutande organ. Här fattas exempelvis beslut om den 

treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årliga handlingsplaner och 

verksamhetsbudget. 

Organisationsutformning 
I detta avsnitt behandlas de tre komponenter som vi tagit fasta på i Hoy och Miskels (2008) 

modell: struktur, kultur och politik/makt i processen att bygga upp ULF-verksamheten vid 

Mittuniversitetet.  

Struktur  

När Mittuniversitetet gick in i ULF skapades en styrgrupp bestående av prorektor för utbildning, 

prorektor för forskning, dekan för lärarutbildningen samt RUNs verksamhetsledare. 

Styrgruppen fattar beslut rörande avtalen med Umeå och försöksverksamhetens budget och 
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därmed verksamhetens huvudsakliga inriktning och hur medlen ska fördelas på olika aktiviteter. 

I övrigt är ULF-försöksverksamheten starkt kopplad till den befintliga samverkansstrukturen 

RUN. I RUNs ledningsgrupp diskuteras och förankras vilka aktiviteter som ska genomföras och 

hur medlen ska användas. Detta sker också i de två utvecklingsnätverk där samtliga kommuner i 

RUN är representerade. Det operativa arbetet sker i en projektgrupp som leds av projektledare 

för ULF (20%). Projektgruppen har formats och expanderat över tid från ytterligare en person 

på 10% till två (från våren 2022 tre) personer med forskare som arbetar vid de institutioner 

(UTV; MOD och HSV) som utgör en stor del av lärosätets lärarutbildning.  

 

Figur 4. Organisationskarta för ULF vid MIUN per 2021-04-27. De röda ramarna anger att beslut om ULF fattas inom 
dessa organ.  

I RUN är samtliga kommuner i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt några från 

Hälsingland representerade och finns med i (minst) två forum. Dels utvecklingsnätverken där 

alla kommuner är representerade med en representant, ofta i rollen som verksamhetsutvecklare 

eller liknande. I RUN riksdag är samtliga 19 kommuner representerade med skolchefer och 

nämndsordföranden. Även prefekterna vid institutionerna som ger lärarutbildningen finns 

representerade här. Finansieringsmodellen innebär att kommunerna betalar en avgift till RUN 

utifrån invånarantal vilken ligger på 2 kr/invånare. Kommunernas medel går till verksamhet och 

universitetet finansierar 2,4 tjänster och övrig personal (totalt tio vid RUN) är finansierade 

genom uppdragsutbildningar, projekt och lärosätesövergripande uppdrag som hanteras av 

avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. 

Vid Mittuniversitetet valde man att inlemma ULF i det befintliga samverkansorganet RUN. Men 

för det konkreta ULF-arbetet har det ändå inneburit att nya mötesforum har skapats. Dels 

genom Styrgruppen, dels Projektgruppen. I styrgruppen förankras ULF uppåt, till 

universitetsledningen. Projektgruppen framstår central för ULF-arbetet. Enligt 

lärosätesrepresentanterna processas egna förslag och de inspel dom får från olika håll, 

exempelvis från utvecklingsnätverken, RUNs ledningsgrupp och lärarutbildningens programråd. 

De konkreta aktiviteterna beskriver projektledaren tas fram i en dialog där de utifrån behov från 

lärarutbildningen och i kommunerna i projektgruppen tar fram förslag. Och förslagen processas 
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och ges inspel på i de två utvecklingsnätverken, RUNs ledningsgrupp och programråden. Det 

beskrivs som ”ett flöde av information” mellan projektgruppen, programråd, 

utvecklingsnätverken och RUNs ledningsgrupp (Intervju 210426).  

ULF i etablerad struktur: för- och nackdelar  

Både för- och nackdelar med valet att nyttja den befintliga samverkansstrukturen för ULF-

försöksverksamheten framträder. Fördelar handlar om att det finns en etablerad organisation 

för samverkan mellan lärosäte och ett stort antal skolhuvudmän (19 kommuner). Både 

lärosätesrepresentanter och skolhuvudmän lyfter i enkäten och samtal upp RUN som något 

positivt, att de har ett bra och välfungerande forum i RUN. ULF kan dessutom stärka RUNs 

verksamhet och bredda eller möjligen fördjupa den etablerade samverkan genom att inrymma 

samverkan kring forskning i större utsträckning än tidigare. Verksamhetsledaren vid RUN 

menar exempelvis att de genom ULF får en möjlighet att utveckla skolforsningsdelen inom RUN. 

En annan fördel som kan lyftas fram är tid och resurser, att det tar tid och kräver resurser att 

bygga upp nya strukturer vilket är något som i detta fall kan besparas.   

En möjlig nackdel med att förlägga ULF i och i anslutning till RUN är att förankringen till 

lärarutbildningen och de interna strukturerna vid lärosätet möjligen inte är så stark. Kopplingen 

till lärarutbildningen är exempelvis något som lärosätesrepresentanterna lyfter upp vid 

intervjun: ”Där har vi tänkt mycket nu inför sista året, hur ska vi få det att landa i 

lärarutbildningen?” (Lärosätesrepresentant, intervju). De har exempelvis haft en ambition att 

stärka samverkan kring VFU och lärarstudenternas självständiga arbeten men upplever att de 

inte har kommit så långt som de önskat i det arbetet, och lärosätesrepresentanterna upplever att 

det har varit svårt. Detta kan bero på många olika saker, men ett rimligt antagande är att det kan 

finnas organisatoriska orsaker till att dessa aspekter varit svårjobbade när vi ser till 

organiseringen av ULF. Men samtidigt som organiseringen av ULF i RUN kan innebära att det blir 

lite frånkopplat lärosätet och lärarutbildningen är det också något som kan stärkas genom ULF, 

som citat nedan belyser:  

Ibland tycker jag vi jobbar jättebra ut mot regionerna, men ibland, i vissa fall haft svårare att 

jobba inåt i organisationen. Men just ULF är ju en av delarna som möjliggjort det och därför vi 

tycker att ULF är viktigt (Lärosätesrepresentant, intervju).  

I citatet framkommer att ULF möjliggör en förstärkning av den interna förankringen, att jobba 

inåt i organisationen just för att försöksverksamheten syftar till att stärka kopplingarna mellan 

lärarutbildningen, forskning och skolutveckling. En aspekt av detta, som både kan stärka det 

utåtriktade och det inåtriktade arbetet med ULF handlar om att synliggöra den forskning som 

redan bedrivs. En lärosätesrepresentant menar exempelvis att ULF inneburit att den forskning 

som finns uppmärksammas på ett annat sätt nu. Även om det alltid funnits forskare som arbetat 

praktiknära och haft forskningsprojekt tillsammans med skolor så har det kommit upp i ljuset på 

ett annat sätt. Med en samlad organisering kring praktiknära skolforskning finns det 

förutsättningar att det stärker samverkan både internt och externt.  

En annan potentiell nackdel med att nyttja den befintliga strukturen inom RUN för ULF-

försöksverksamheten är att det inte skrivits några avtal med skolhuvudmän kring ULF-

samverkan3. Det betraktas som en nackdel eftersom det innebär att viktiga principiella 

diskussioner och samtal mellan skolhuvudmän och lärosätet, som ett avtalsskrivande 

förutsätter, inte har förekommit. En av lärosätesrepresentanterna framhåller att det behövs ”en 

principiell diskussion om vad praktiknära forskning är och på vilka villkor den sker” när vi 

 
3 Det ska dock framhållas att fyra överenskommelser har skrivits inom de två pågående forskningsprojekten. Dessa 
innefattar dock inte samtliga aspekter som ULF-avtalen mellan andra lärosäten och skolhuvudmän tar upp.  
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under samtalet berör samverkan kring självständiga arbeten. Att detta är något som kanske 

saknas, dialogen mellan huvudmän och lärosäte, men också internt på lärosätet: hur förhåller sig 

praktiknära skolforskning till de krav som ställs på studenternas examensarbeten exempelvis. 

Skolhuvudmän som samverkar med MIUN lyfter i samtal upp att det varit väldigt smidigt med 

MIUN, att det varit lite diskussioner, men enkelt. Just diskussion om vad olika aspekter inom ULF 

innebär, och att i dialog komma överens, är alltså något som både lärosätesrepresentanter och 

skolhuvudmän upplever har saknats. Avtalsskrivande mellan lärosäte och skolhuvudmän hade 

krävt detta, men eftersom den befintliga strukturen och redan skrivna avtal inom ramen för 

RUN-samverkan betraktades kunna inrymma ULF-försöksverksamheten gjordes inte detta. En 

annan aspekt av detta som en av lärosätesrepresentanterna lyfter fram är att ULF kanske inte 

har fått så stor synlighet och inte uppmärksammats så mycket som vid andra lärosäten där de 

varit tvungna att skriva avtal. Detta skulle kunna vara en nackdel till följd av att en etablerade 

struktur nyttjas, att det kanske inte väcker lika stor uppmärksamhet när det inte är något nytt.  

Sammantaget framträder alltså både för- och nackdelar med att nyttja den befintliga 

organiseringen genom RUN för ULF-försöksverksamheten. Men även om den befintliga 

strukturen nyttjats och därmed underlättat resursmässigt och kommunikationsmässigt har två 

nya mötesforum etablerats vilket innebär att det till vissa delar ändå har skapats en delvis ny 

organisationsstruktur. De nya strukturerna utgår från RUN och formell representation utgörs av 

olika funktioner från lärosätet med koppling till både forskning och lärarutbildningen. 

Skolhuvudmän agerar dialogpartner till projektgruppen genom RUNs ledningsgrupp och 

”inspel” och ”information” i relation till utvecklingsnätverken. Organisationskartan visar på en 

tydlig struktur med förankring i många led, men framträdande är att ULF-arbetet i stor 

utsträckning bedrivs av en liten grupp personer inom projektgruppen där arbetet förankras i 

olika sammanhang.  

Kultur  

ULF har vid MIUN inlemmats under den befintliga samverkansstrukturen RUN och ULF-arbetet 

är därför påtagligt sammankopplat med RUN och de arbetssätt och arbetskulturer som byggts 

upp i den organisationen. Det är framträdande bland annat gällande finansieringen, 

representativitet och deltagande.  

Finansieringen inom RUN handlar om att alla bidrar utifrån sina förutsättningar (2 kr/invånare), 

och lärosätet finansierar personalkostnaderna inom RUN, och det ställs därefter inga krav på 

ytterligare finansiering för de olika ULF-aktiviteter som genomförs för huvudmännen. Utifrån 

hur RUN finansieras och är uppbyggt finns en tydlig plats för alla kommuner oavsett storlek 

vilket skapar förutsättningar för alla att ta del av det som RUN erbjuder. Som en av 

lärosätesrepresentanterna uttrycker det kan RUN betraktas som ett demokratiprojekt:  

Jag brukar säga ibland att RUN det är som ett stort demokratiprojekt. Där man liksom går in 

utifrån sina respektive förutsättningar, och visst är det så, våra mindre kommuner kan uttrycka 

sig lyriskt över det smörgåsbord som de erbjuds och upplever att RUN blir för dom. Att [mindre 

kommun] var väl den som sist sa det här: ”jamen vi går in med 8000 kronor och så får vi all den 

här kompetensutvecklingen, alla de här möjligheterna att delta i forskningscirklar och 

forskningsprojekt. Alltså för 8000 – det är ju helt fantastiskt!” Och för dom som kanske inte har 

så mycket pengar i dom mindre kommunerna till sådana här saker så är det ju väldigt värdefullt. 

Medan till exempel [största kommunens] skoldirektör kan uttrycka sig lite grann så här: ”ja vi 

kanske inte nyttjar RUN lika mycket som de mindre kommunerna gör, för vi har stora muskler 

själva, vi kan själva ordna kompetensutveckling”. Dom kan ju sluta avtal med MIUN på ett mer 

övergripande plan och jobba med olika forskningsprojekt och så. Där dom går in med mycket 

pengar. Men där man ändå tycker att det är viktigt, just den här demokratifrågan, att det handlar 

om regionen. Att tillsammans hantera kompetensförsörjning, tillsammans höja utbildningsnivån 

och så vidare. Så jag har aldrig upplevt motsättningar utan snarare att dom stora kommunerna 
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ser att det är viktigt att kunna bidra så att alla kommuner får dom här möjligheterna 

(Lärosätesrepresentant, Intervju). 

Representativiteten i RUN säkerställs genom att alla skolhuvudmän representeras i RUN-riksdag 

och utvecklingsnätverken och har ett antal representanter i ledningsgruppen. Lärosätet 

representeras i samma organ. I projektgruppen ingår bara lärosätesrepresentanter, men 

representanter från både lärosäte och skolhuvudmän finns delaktiga på olika sätt i ULF-

aktiviteterna med ett upplägg som ska gynna båda parter är tanken. Deltagande främjas genom 

att alla huvudmän erbjuds möjlighet att delta i de olika aktiviteterna. Ytterligare ett exempel på 

detta är att även fristående skolhuvudmän erbjuds att delta i ULF-aktiviteterna trots att de inte 

finns representerade i RUN. Lärosätesrepresentant redogör för det beslutet:  

Det [togs] ett formellt beslut i RUNs ledningsgrupp att fristående skolhuvudmän ska kunna 

inkluderas, för att dom också på nåt sätt ingår i, eller finns i våra kommuner, i våra RUN-

kommuner. Så att där tog man ett beslut att ULF även ska inkludera de fristående. Men däremot 

kan vi jättevilligt erkänna att vi är sämre på att nå dom, och har inte samma naturliga samverkan 

med dom (Lärosätesrepresentant, Intervju). 

En annan aspekt av deltagande är arbetsformerna, vilka också gynnar deltagande genom att de 

valt att jobba mycket digitalt. Detta för att även kommuner som geografiskt ligger långt ifrån 

Mittuniversitetet ska kunna delta i olika aktiviteter. För lärosätet tycks de också ha haft 

ambitionen att flera forskare ska vara delaktiga i både forskningscirklarna och i de pågående 

forskningsprojekten. Exempelvis genom att forskningsmedel inte kunde sökas av enskilda 

forskare, utan av forskargrupper. Detta kan möjligen handla om en strävan att inte göra ULF-

arbetet personbundet, att främja strukturskapandet genom att göra flera personer involverade. 

En annan aspekt som kan betraktas gynnsamt för att öka möjligheterna för deltagande är att 

lärosätesrepresentanterna talar särskilt om de mindre kommunerna och deras förutsättningar. 

Exempelvis framkommer att de haft en ganska uttalad ambition att de genom ULF ville ge 

möjlighet till de mindre kommunerna att vara parter i ett ULF-forskningsprojekt eller samverka 

med lärosätet även om det praktiskt inte alltid är möjligt: 

Så ändå någon slags målbild vi hade att genom ULF kunna skapa lite mer förutsättningar. Sen 

handlar det inte bara om pengar. Det handlar också om personella resurser. Och där sitter de 

små kommunerna i knipa. De har inte de personella resurserna som krävs för att samordna eller 

planera exempelvis (Lärosätesrepresentant, Intervju).  

De mindre kommunerna betraktas ha sämre förutsättningar än de större kommunerna. Men 

även om det varit ett (o)uttalat mål att engagera de mindre kommunerna visar utfallet att det 

inte har blivit så för de två pågående forskningsprojekten (se tabell 2 nedan), där är det stora 

kommuner som är delaktiga. Men möjligen realiseras detta på andra sätt i ULF-arbetet.  

Ytterligare en aspekt av deltagande kan handla om tydlighet i kommunikationen, att det är 

tydligt för huvudmän hur, och på vilket sätt, de kan samverka med lärosätet exempelvis. En 

granskning av Mittuniversitetets kommunikation av ULF-försöksverksamheten visar på en 

tydligt kommunikation. Den formella kommunikationen kring ULF är tydligt placerad på 

hemsidan under RUN och Skolsamverkan. ULF-verksamheten beskrivs och informationen tycks 

uppdateras löpande. Information om ULF liksom de specifika aktiviteterna vid MIUN finns 

redogjorda för. Här finns också länkar till den nationella hemsidan ulfavtal.se. Detta kan alltså 

betraktas som stärkande för möjligheterna till deltagande för skolhuvudmän.  

En aspekt av kultur handlar om ett gemensamt synsätt. Och ett sätt att skapa förutsättningar för 

ett gemensamt synsätt är att dryfta och diskutera olika perspektiv. För vissa lärosäten har 

avtalsskrivande med skolhuvudmän inneburit många och långa diskussioner där olika synsätt 

och perspektiv blivit synliga. Då inga särskilda ULF-avtal skrivits vid MIUN har sådana 
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diskussioner inte förts tillsammans med skolhuvudmän gällande ULF-verksamheten i anslutning 

till exempelvis forskningsprojekt och utlysning av medel. Som en skolhuvudmannarepresentant 

framhåller så har de tidigare inte haft någon sammanhållen strategi för samverkan kring 

forskning i förhållande till MIUN. Det kunde hända att universitetet kontaktade en enskild rektor 

och att det handlade om enskilda personer och deras kontaktnät. Och att de utbyten som drogs 

igång ofta ebbade ut. Avtalet de skrivit med ett annat lärosäte innebär att de arbetat mer 

strukturerat nu, att de arbetar på flera sätt för att upprätthålla vad de åtagit sig genom avtalet 

vilket de ser som en styrka med avtalen. Det finns potentiellt sett flera olika perspektiv på 

centrala aspekter som forskning, utveckling, lärande och samverkan och hur det symmetriska 

och komplementära ska realiseras som hade kunnat synliggöras och medvetandegöras genom 

avtalsskrivande exempelvis, vilket hade kunnat stärka ett gemensamt synsätt. Samtidigt 

framkommer i genomlysningen att det funnits en ambition att föra dylika diskussioner på olika 

sätt tillsammans med skolhuvudmännen. Det har exempelvis ordnats workshops tillsammans 

med skolhuvudmän för att diskutera forskningsplaner. Ett annat exempel, för att stärka samsyn 

inom lärosätet var en workshop i anslutning till forskningscirklarna där ett gemensamt 

dokument behandlades. Trots dessa ambitioner indikerar samtalen att det inte är tillräckligt, att 

det är en konstant process och dialog som krävs. Från samtalen går att dra slutsatsen att både 

lärosätesrepresentanter och skolhuvudmän är påtagligt medvetna om de olika verksamheternas 

olika perspektiv och sätt att fungera. Att (för)skolor och lärosäte arbetar utifrån olika uppdrag 

och förutsättningar och att det krävs tid och engagemang för att arbeta tillsammans. Samtalen 

vittnar också om en positiv framtidssyn från både lärosäte och skolhuvudmän kring 

förutsättningarna för att det ska kunna komma till stånd. Här är ett exempel från en 

skolhuvudmannarepresentant: ”Måste lära känna varandra som organisationer. Det är extremt 

komplicerat om man ska lyckas. Så det är väl en verksamhet som får börja i det lilla. Att här finns 

det nånting som man kan bli intresserad av, här finns 

möjligheter”(Skolhuvudmannarepresentant, dialogforum).  

En framträdande bild av ULF-verksamheten vid MIUN är att den präglas av ett prövande 

arbetssätt. Det är tydligt att det är en försöksverksamhet och att de arbetar på ett prövande sätt 

med nya strategier för fortsättningsomgången inom båda aktiviteter som de satsat på. Samtidigt 

kan det betraktas som ett prövande arbetssätt inom givna ramar där RUNs struktur och former 

kanske möjligen begränsar de vägar och försök som man vill/kan pröva sig fram inom.  

Politik 

Politik handlar i Hoy & Miskels (2008) modell om makt och intressen. Om vilka som berörs och 

ges plats, vilka intressen som blir framträdande och maktförhållanden mellan olika intressen 

och aktörer. I tillämpningen av modellen har vi sökt efter sådana aspekter men också potentiella 

friktionsytor där olika aktörers/organisationers/professioners utrymme och frågor kan komma 

i friktion med varandra. Det kan exempelvis handla om forskning vs verksamhetsutveckling, 

forskare vs lärare, verksamheters olika tempo och arbetssätt med mera.  

Som framkommit ovan i texten upplever skolhuvudmän att det varit förhållandevis enkelt att 

samverka i relation till MIUN. Att den etablerade samverkansorganisationen fungerar och är 

smidig. Men utifrån samtalen, både med lärosätesrepresentanter och skolhuvudmän, går det 

också att dra slutsatsen att det finns ett antal friktionsytor som innebär potentiella svårigheter 
för att ULF-verksamheten ska fungera smidigt. Dessa kan tematiseras kring mötesarenan, syn på 

forskning och maktförhållanden och roller samt att matcha kompetenser.  
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Makt i mötesarenan och olika perspektiv 

Mötesarenan inom RUN, har som tidigare redogjorts för, en inneboende samverkansmodell där 
kommunerna är centrala aktörer. En skolhuvudman resonerar om maktaspekten i relation till 

att det är lärosätet som leder det arbetet och att mötet så att säga sker på deras arena:  

Vad gäller det likvärdigheten, eller vem som har mest makt vad det gäller det här. Så som vi har 

i vårt regionala utvecklingsnätverk då träffas vi på lärosätets arena. Vi är många huvudmän som 

träffas hos lärosätet och på något sätt så är det ju lärosätet som för ordet. Det är klart vi delar 

erfarenheter mellan varandra men samverkan mellan oss kommuner blir ändå på något sätt via 

vår gemensamma navelsträng: lärosätet. Så för att kommunerna ska kunna bli starkare i sin roll 

så borde det finnas kommunala samverkansorgan, att det finns strukturer som går vid sidan av 

lärosätet. Det har inte vi. Där man samverkar utan att lärosätet är med i kommunikationen eller 

sitter i centrum på något vis. Och det här är ju MIUN medvetna om, man försöker göra allt man 

kan för att skapa goda samverkansmöjligheter för oss kommuner. […] Så jag ser lite av ett 

problem. Men frågan är hur stort det problemet är; att det finns ett ägandeskap som är större 

hos lärosätet, att det ändå är närmare deras kärnverksamhet. Det kanske aldrig går att göra 

någonting åt, utan kanske något som vi får förhålla oss till pragmatiskt på något vis. Men att vi 

tydliggör: hur ser våra roller ut i förhållande till det vi gör tillsammans? (Skolhuvudmanna-

representant, dialogforum).  

I citatet framkommer en maktobalans i att skolhuvudmännen träffas och möts på lärosätets 

arena, och att lärosätet på så vis står i centrum. Det är också något som en annan 

skolhuvudmannarepresentant lyfter upp i ett annat samtal, att skolhuvudmännen också borde 

mötas nodvis, inte bara de som arbetar på lärosätena. Lärosätesrepresentanterna lyfter inte 

denna aspekt av makt, men däremot maktförhållanden mellan exempelvis forskare och 

skolprofessioner som de inte vet hur det upplevs och hur det kommer gestaltas och menar 

därför att ”det blir väldigt intressant hur deltagarna i forskningsprojekten upplever det”. En 

skolhuvudman som deltog på ULF Bazaar4 menar att det där var väldigt tydligt, att forskare 

gärna forskar men att ULF är bredare än så och att det finns flera aspekter som behöver 

funderas över:  

Sen var jag med på ULF Bazaar också och där blev det på nåt vis, åtminstone i mitt huvud, att 

lärosätet gärna forskar. Men ULF innebär ju också skolutveckling. Och på vilket sätt lärosätet, 

eller forskare eller andra som då kan komma i fråga att samverka med oss skolhuvudmän i 

skolutvecklingsfrågor, hur gör man det? För det är ju faktiskt en lite annan sak än att forska på 

något, eller i något. Och även den där forskningsdelen är en svår nöt eftersom vi då börjar prata 

om praktiknära forskning: vad är det? Vad är det att forska tillsammans med lärare, eller till och 

med elever eller barn, hur gör man det? Kan det fortfarande kallas forskning? Så det finns många 

bottnar. Men däremot ser jag väldigt positivt på själva, på hela idén. Jag tänker att det här är en 

del av en professionaliseringsstrategi för lärarkåren (Skolhuvudmannarepresentant, 

dialogforum). 

Även om citat i sig inte belyser en företeelse som är specifik för Mittuniversitetet, utan snarare 

berör en nationell aktivitet, vittnar utsagan om en problematik som framträder i samtalen både 

med representanter från både skolhuvudmän och lärosätet. I samtal med 

lärosätesrepresentanterna framkommer en medvetenhet om potentiellt skilda synsätt mellan 

skolhuvudmän och forskare, men att det varit något de kanske inte varit fullt så 

uppmärksammade på inledningsvis. En lärosätesrepresentant menar att det är något som de har 

diskuterat en del i gruppen och dom upplever att kommuner och skolhuvudmän vill ha någon 

slags utveckling av deras verksamhet om dom ska samverka, de vill känna att någonting sker i 

deras verksamhet. Medan forskare kanske inte direkt har som ambition att förändra den 

verksamhet som beforskas, utan att de ser det som enbart forskning. I efterhand uttrycker de sig 

 
4 ULF Bazaar är en nationell mötesplats för medverkande lärosäten och skolhuvudmän (Ulfavtal.se 2021b).  
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lite självkritiska, att de inte reflekterat tillräckligt mycket kring den spänningen när de utlyste 

forskningsmedel i den första omgången. Där det ena projektet har rektorer som medverkar och 

har som syfte att projektet ska påverka deras arbete i praktiken medan det andra är mer 

”praktiknära skolforskningsprojekt” som i förlängningen kommer leda till ny kunskap och hur 

man tänker kring digitala läromedel och användning av dem (Lärosätesrepresentant, intervju). 

En annan aspekt av detta handlar om förtroende och att se nyttan med att lägga tid och energi på 

forskning:  

Det är ganska kärvt att hitta folk som också kan delta och lägga tid på de här sakerna, för det är 

ju inte vår kärnverksamhet. Vår kärnverksamhet är ju att uppfostra och lära barn och elever 

saker. Så det här kan se, och kanske gör i högre grad i [vår ort i förhållande till andra orter], att 

det ses lite styvmoderligt på forskning och sånt här och kanske ses som lite onödigt. Som tar lite 

för mycket energi och tid än vad det ger till slut. […]om man sen kan jobba på en sån kultur, kallar 

jag det då, att man ändå ser att det finns, även fotfolket, lärare och förskolelärare som också får 

ett förtroende för forskning, för vetenskap, så är väl det bra för det är väl inte alltid så att man 

har det förtroendet tänker jag. Men det är en lång väg där (Skolhuvudmannarepresentant, 

dialogforum). 

En skolhuvudmannarepresentant beskriver det som något motsägelsefullt med en ”top-down 

styrning som ska gynna bottom-up styrning”, där lärare förväntas vilja och tycka om att forska 

på sin egen verksamhet. Där det resoneras om att lärar- och förskollärarkårens synsätt och 

förståelse av sitt eget arbete behöver förändras vilket inte kan förväntas ske på en gång.  

Representanter från både lärosäte och skolhuvudmän resonerar således på olika sätt om olika 

roller och hur de både kan behöva tydliggöras och diskuteras kring, exempelvis i dialog med 

lärosätet i relation till samverkansarbetet men också på huvudmannanivå där en kultur kan 

byggas upp och som verkar ha kommit olika långt i olika kommuner utifrån de resonemang som 

förs vid dialogsamtalen. Det handlar både om att synliggöra och medvetandegöra vikten av 

vetenskaplighet och forskning men också förskollärare och lärares arbete och vilken roll 

forskning har i det.  

Olika verksamheter och skolhuvudmännens behov 

Både lärosätesrepresentanter och skolhuvudmän pratar om de olika verksamheterna och deras 

olika förutsättningar som påverkar möjligheterna för samverkan. En 

skolhuvudmannarepresentant uttrycker ändå att det finns ett lärande åt båda hållen att mötas i 

de olikheterna:   

Det man kan känna det är ju att skolans värld kämpar med att det ska vara konkret och ganska 

snabba resultat. Universitetsvärlden är väldigt långa perspektiv och inte alltid så, vad man på 

lärarnivå tycker, är konkret och tydligt alla gånger. Men det är ett lärande åt båda hållen. Vi i 

skolans värld kanske måste ha lite längre perspektiv och se helheter och lärosätet kanske kan 

dra lärdomar av att ibland bli mer konkret och ibland lite snabbare processer 

(Skolhuvudmannarepresentant, dialogforum). 

Lärosätesrepresentanternas resonemang som kan sägas ansluta till detta handlar om flexibilitet. 

Att det krävs flexibilitet hos både skolhuvudmän och lärosäte för att samverkan ska kunna ske 

när verksamheterna har så olika förutsättningar och arbetssätt. En representant från lärosätet 

menar att de lärt sig mer med tiden, hur viktigt det är att vara flexibel. Ett exempel är 

forskningscirklarna som dels arbetar utifrån den kompetens som finns på lärosätet men där de 

nu också lämnat det helt öppet för arbetslag eller skolförvaltning eller liknande att komma med 

önskemål kring vad de vill ha en forskningscirkel till.  

I samtalen med lärosätesrepresentanter såväl som huvudmannarepresentanter framkommer en 

bild av att utgångspunkten för ULF-aktiviteterna ligger i skolhuvudmännens behov och 
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önskemål. Skolhuvudmannarepresentanterna uttrycker vid samtal att de varit delaktiga att ta 

fram idéer till både forskningscirklarna och de praktiknära forskningsprojekten. Enkätsvaren 

från skolhuvudmannarepresentanterna ger inte en lika tydligt positiv bild om påståenden 

gällande samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte där deras behov kanske inte står i 

centrum. Men att lärosätesrepresentanterna trots detta betraktar enkätsvaren positivt:  

På ett sätt kan jag se det som positivt. För jag tror att vi upplever att skolhuvudmännen har ett 

mycket bättre systematiskt kvalitetsarbete nu än för några år sedan. Man har koll. Det här 

behöver vi. Det vill vi samverka kring. Och det gör ju att det blir svårare. Jag kan se det som en 

positiv indikation: att man vet mer vad man vill ha och önskar, men det blir ju svårare att möta 

det (Lärosätesrepresentant, intervju).   

En lärosätesrepresentant resonerar också om att det kan bero på att de har tagit utgångspunkt i 

samverkansmålen för aktiviteterna. Och samverkansmålen kanske inte står för alla kommuners 

behov och då har dom kanske inte ett intresse av det.  

Att samtliga huvudmannarepresentanter skulle känna att deras behov är i fokus för ULF-

aktiviteterna kanske inte heller är en rimlig förväntan. Men för de önskemål och behov som finns 

gäller det ändå att försöka matcha med lärosätets kompetens vilket lärosätesrepresentanterna 

ser en svårighet i på sikt. Att de önskemål och behov som kommunerna uttrycker kanske inte 

alltid finns kompetens för på lärosätet.  

ULF-verksamhetens utfall  
I detta avsnitt redogörs för de avtal och aktiviteter som ULF-verksamheten vid MIUN har 

resulterat i. I avtalet uttrycks tre målsättningar för MIUNs medverkan i ULF. Det handlar om a) 

att pröva olika kompetensutvecklande aktiviteter med syfte att stärka förskolornas och 

skolornas möjligheter och kompetens att bedriva en verksamhet baserad på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet, b) utveckla en långsiktig och funktionell struktur för att ta del av 

forskningsresultat och diskutera nya FoU-projekt samt c) att utveckla och stärka de långsiktiga 

organisatoriska, finansiella och personella förutsättningarna att delta som aktiv part i FoU-

projekt samt genomföra några mindre FoU-projekt för att pröva olika modeller för samarbete 

mellan lärosätets forskare och skolhuvudmännens personal (Umeå universitet, 2019).  

Avtal med skolhuvudmän 

MIUN har inte tecknat särskilda ULF-avtal med skolhuvudmän. Det har resonerats utifrån att de 

övergripande avtalen inom RUN inrymmer ULF-samverkan. För de två forskningsprojekt som 

inletts (se mer nedan) tillsammans med skolhuvudmän har så kallade överenskommelser 

skrivits. Överenskommelsen syftar till att ”tydliggöra syftet med det forskningsprojekt som 

överenskommelsen gäller samt klargöra parternas åtaganden i projektet” (MIUN 2020a). I 

överenskommelserna framkommer att projektet genomförs inom ramen för ULF, men avtalen 
saknar inledande skrivelser gällande ställningstaganden och utgångspunkter som några av de 

övriga lärosätena inkorporerat i sina ULF-avtal med skolhuvudmän.  

Aktiviteter 

MIUN har satsat på framförallt två olika ULF-aktiviteter. De har startat forskningscirklar och 

prövat nya former för utlysning av forskningsmedel. Valet att satsa på forskningscirklar förklara 

lärosätesrepresentanterna härstammar ur skolhuvudmännens önskemål om att vilja ta del av 

den forskning som finns i större utsträckning. Inriktningen på aktiviteterna har utgått från RUNs 

3-åriga verksamhetsplan. Som verksamhetsledaren för RUN beskriver så gör de inför varje ny 

treårsperiod en kartläggning och behovsanalys hos kommunerna och lärarutbildningen kring 

vad de har för behov. Vid den senaste omgången användes ett digitalt verktyg som gick ut till 

prefekter i lärarutbildningen och skolchefer i kommunerna att besvara ett antal frågor 
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tillsammans med medarbetare. Flertalet områden kunde på så sätt identifieras genom 

kartläggningen. Dessa processades sedan i workshops inom skolchefsgrupper och på lärosätet i 

ett samordningsorgan för lärarutbildningen. De områden som var gemensamma skrevs in i 

verksamhetsplanen och i det tredje steget processade RUNs ledningsgrupp områdena till 

konkreta samverkansmål samt peka ut riktningen. RUN-riksdagen fattade sedan beslut om 

verksamhetsplanen. För åren 2020-2022 handlar samverkansmålen om likvärdig utbildning, 

kompetensförsörjning, systematiskt kvalitetsarbete – ledarskap samt digitalisering (MIUN 

2021d). Projektledaren beskriver att de har uttryckt att ULF-aktiviteterna gärna skulle knyta an 

till dessa mål eftersom det är identifierade relevanta områden. Vid utlysningen av 

forskningsmedel var anknytningen till de olika målen uttryckta, medan forskningscirklarna även 

kunde tänkas beröra andra områden. ”Där tog vi in nya önskemål. Både från lärarutbildningen 

och kommunerna kring vad man vill och har för behov” (Lärosätesrepresentant, intervju).  

Forskningscirklar  

Under hösten 2020 och våren 2021 startades sju forskningscirklar med olika inriktningar och 

riktade till olika skolformer (se tabell 1 nedan). Cirkelledare utbildades vid MIUN för att leda 

forskningscirklarna och fick därmed viss kompetensutveckling.  

 

Forskningscirklar 
Huvudman/män Tema 

Öppen anmälan, flera huvudmän Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel 
för lärare inom gymnasieskolans studieförberedande program 

Öppen anmälan, flera huvudmän Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel 
för lärare inom grundskolan 

Engelska skolan Elevaktivt arbetssätt i NO och SO. En forskningscirkel för lärare inom 
högstadiet 

Solstrålens förskola, Alsen Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan. En 
forskningscirkel för pedagoger i förskolan 

Örnsköldsviks kommun Laborativ matematikundervisning. En forskningscirkel för lärare i årskurs 
1-3 och 4-6 

Härnösands kommun Elevinflytande som didaktisk praktik. En forskningscirkel för lärare i 
grundskolan om hur elevinflytande kan förstås och utvecklas i 
undervisning 

FUF Strömsund, Jämtlands 
gy.förbund, Bergs kommun 

Digitala teknologier – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för 
lärare inom gymnasieskolan 

Tabell 1. Forskningscirklar läsåret 2020/21 deltagande huvudmän samt inriktning på forskningscirklarna.   

Som framgår i tabellen har det varit flera olika inriktningar på forskningscirklarna, och det har 

varit flertalet olika individer vid MIUN som lett forskningscirklarna. De flesta undervisar inom 

lärarutbildningen och det finns en förhoppning att forskningscirklarna även kommer föda in i 

lärarutbildningen: ”Jag tror vi kommer se en input till lärarutbildningen. Jag tror att vi kommer 

uppleva att man tar saker med sig in i lärarutbildningen” och exemplifierar med det 

gemensamma samtalet om befintlig forskning (Lärosätesrepresentant, intervju).  

Utlysning forskningsmedel 

Under 2020 hade forskare möjlighet att söka medel för praktiknära forskningsprojekt. I 

utlysningen fick forskare skriva fram sina idéer eller förslag på projekt som skulle ta 

utgångspunkt i något av de fyra samverkansmålen. Enskilda forskare fick inte söka, utan det 

skulle vara en grupp forskare eller minst två. Fem förslag lämnades in och därefter bjöds 

skolhuvudmännen genom skolchefer in till en workshop. Denna hölls digitalt och de fem 

förslagen diskuterades och skolchefernas synpunkter antecknades och återfördes till forskarna. 

Projektledaren tillsammans med en annan person från RUN deltog i workshoppen och menar att 

de blev ”djupt imponerade” av de som medverkade. Diskussionen låg på en hög nivå och 
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relevansen diskuterades men också mycket metod och forskningsläget kring de olika förslagen. 

Upplevelsen var att deltagarna var väl pålästa på projektidéerna. De färdiga forskningsplanerna 

granskades även av externa granskare.  

Två av de sökande forskarteamen fick medel: ”Digitala läromedel i praktiken” samt 

”Ledarskapspraktik i förskolan och förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete”. Dessa är av 

lite olika karaktär. De tycks i varierande grad vara forskarstyrda och involvera lärare, rektor 

eller skolchef i olika utsträckning.  

 

FoU-projekt 

Skolhuvudmän Fokus Deltagande 
skolhuvudman 

Skolform 

Sollefteå kommun 
Örnsköldsviks kommun 

Digitala läromedel i praktiken Skolledare, lärare och fyra 
klasser på högstadiet 

Grundskola 

Sundsvalls kommun 
Örnsköldsviks kommun 
 

Ledarskapspraktik i förskolan och 
förutsättningar för systematiskt 
kvalitetsarbete 

”Styrkedjan” 
Skolchef till 
förskolepedagoger 

Förskola 

Tabell 2. Pågående ULF-finansierade FOU-projekt vid MIUN. Deltagande huvudmän och forskare, fokus och skolform.   

Inför kommande utlysning har strategin delvis omarbetats. Lärosätesrepresentanterna 

beskriver att de ska göra en utlysning för ”såddmedel”. Såddmedel är lite mindre belopp som ska 

användas för att kunna initiera och genomföra en mer omfattande ansökan. För denna omgång 

räcker det dock inte med en grupp av forskare står som sökande utan nu ska även 

skolhuvudmän vara med som sökande: ”Den grupp som ansöker om medel består av både 

forskare och skolpersonal anställd i någon av de 19 RUN-kommunerna” (MIUN 2021c). Detta 

indikerar att de tagit fasta på att göra skolhuvudmännen mer delaktiga redan från början, och 

det går att tolka som en fördjupning av det symmetriskt och komplementära. Detta var dock 

enbart i initieringsfasen vid tidpunkten för vår datainsamling och utfallet har därför inte 

inkluderats i genomlysningen.  

Vad har aktiviteterna lett till?  

Vid tidpunkten för datainsamling hade stora delar av ULF-aktiviteterna ganska nyligen startats 

upp. Återkommande, både vid intervjuer och i kommentarer i enkätsvaren, har representanter 

uttryckt att det är för tidigt att uttala sig om resultaten, att det finns förhoppningar om att 

aktiviteterna ska leda vidare, men att det är för tidigt att veta ännu. Även om det således saknas 

viss återkoppling och resultat tycks det finnas några aspekter att lyfta fram som ULF-

verksamheten har bidragit till eller med.  

Lärosätesrepresentanterna påtalar att ULF har tillfört ett mycket större fokus på samverkan 

kring praktiknära skolforskning vilket de inte haft så mycket tidigare inom RUN. 

Lärosätesrepresentanterna menar också att RUNs uppdrag att stärka samverkan mellan 

lärarutbildningen och skolhuvudmän också blir tydligare genom ULF samt att det blir synligt hur 

viktigt det är att det görs tillsammans. Att exempelvis forskningscirklarna stärker 

skolverksamhetens aktörer liksom lärosätets aktörer genom exempelvis fortbildning för att leda 

forskningscirklar samt input från (för)skolverksamheter.  

En aspekt vi efterfrågat i enkät och samtalen med både skolhuvudmän och 

lärosätesrepresentanter handlar om lärarstudenterna och lärarutbildningen. Det är tydligt att 

det har varit svårt att få till en ULF-samverkan kring VFU och lärarstudenternas självständiga 

arbeten. Lärosätesrepresentanterna menar att det har varit en del de ville arbeta med men inte 

haft möjlighet till på grund av olika orsaker. Framträdande är dock att ambitionen finns, men att 

viktiga diskussioner behöver föras. Exempelvis menar en av lärosätesrepresentanterna att det 
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behövs en principiell diskussion om vad praktiknära forskning är och på vilka villkor den sker. 

Där det finns föreställningar om vad ett examensarbete och VFU ska innehålla men hen menar 

att det behövs en dialog: hur förhåller sig praktiknära skolforskning till de krav som ställs på 

studenternas examensarbeten exempelvis. Detta hade alltså inte kommit till stånd vid 

tidpunkten för vår datainsamling.  

Gemensamma svårigheter för både lärosäte och skolhuvudmän är inte bara att hitta 

ömsesidighet i mötet mellan de olika verksamheterna, utan också den interna 

kommunikationen. Det tycks i alla fall vara så för många skolhuvudmän också då det är något 

som flertalet av dem berör på olika sätt under dialogforumen. Att flertalet av de saker som 

brottas gemensamt inom ULF också är sådant som varje organisation måste brottas med själv. 

Det handlar om allt från hur vi kommunicerar kring behov och önskemål på olika nivåer 

(huvudman, rektor, arbetslag, individuella lärare), till hur vi sprider information, kunskap och 

erfarenheter liksom mer omfattande föreställnings- och perspektivfrågeställningar kring 

aspekter som vetenskaplighet, beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är 

också tydligt att både skolhuvudmän och lärosäte ger uttryck för en medvetenhet gällande 

sårbarheten i genomförandet av ULF. Att det är viktigt att bygga strukturer för att komma ifrån 

de personberoende ansatserna som länge präglat utbytesverksamheten mellan de två 

verksamheterna (dvs skola och lärosäte). Framträdande är också att det finns stora 

förhoppningar och tilltro till att det med tiden går att bygga upp långsiktiga, hållbara strukturer 

och kulturer för samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän.  

Processer och utfall i relation till de nodgemensamma utgångspunkterna 
För att undersöka Mittuniversitetets processer och utfall i realiseringen av ULF i relation till 

Umeå-nodens gemensamma utgångspunkter har vi utgått från de grundläggande 

ställningstaganden som skrivs fram i ULF-planen. Dessa anger att: 

• Försöksverksamheten handlar inte primärt om att fördela medel till praktiknära 

forskning, utan om att utveckla, pröva och utvärdera nya samverkande modeller som 

främjar praktiknära forskning. 

• Verksamheten genomförs i likvärdig symmetrisk och komplementär samverkan mellan 

skolhuvudmän och lärosäten5. 

• Skolans behov vägleder forskningens specifika inriktningar och aktiviteter. 

• Den praktiknära forskningen sker i samverkan med verksamhetsutveckling. 

• Den praktiknära forskningen är utbildningsvetenskaplig och uppfyller sedvanliga 

kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning. 

• Lärarutbildningen involveras i försöksverksamheten. 

• Engagemang och medfinansiering förväntas av deltagande parter (Umeå universitet 

2020a, s 1). 

Utifrån vår analys arbetar MIUN i stora drag utifrån de gemensamma utgångspunkterna. Det är 

tydligt att  arbetet präglas av att det är en försöksverksamhet. Även om det inte provats så 

många olika aktiviteter har olika förfaranden inom ramen för aktiviteterna prövats. Det gäller 

exempelvis hur teman för forskningscirklar ska tas fram, och olika tillvägagångssätt för 

utlysning av forskningsmedel. Det tycks också finnas en ökad öppenhet mot att 

skolhuvudmännens behov i större utsträckning ska vara styrande för de olika aktiviteterna, och 

 
5 ”Benämningen skola används om alla skolformer som enligt skollagen (2015:482) ryms inom skolväsendet, här 
inkluderas exempelvis förskola, grundsärskola och kommunal vuxenutbildning. Med lärare avser vi nedan all 
skolpersonal som direkt eller indirekt arbetar med undervisning, inklusive t ex förskollärare och skolledare”. (ULF-
planen s 1).  
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att det blir mer symmetriskt och komplementärt genom att exempelvis såddmedel söks av 

forskare tillsammans med skolverksamma snarare än enbart forskare. Huruvida verksamheten 

genomförs i likvärdig symmetrisk och komplementär samverkan mellan skolhuvudmän och 

lärosäte går att betrakta på olika sätt. Det går att tolka svaren från de fåtal 

huvudmannarepresentanter som besvarat enkäten att de inte upplever att deras behov har 

väglett ULF-aktiviteterna. Detta skulle således kunna tolkas negativt gällande aspekten att 

skolans behov ska vägleda forskningens specifika inriktningar och aktiviteter. Men det kan också 

avspegla det troliga faktum att ingen av de svarande representerar någon av de tre huvudmän 

som har ett ULF-finansierat forskningsprojekt. Eftersom RUN har styrt ULF-verksamheten vid 

MIUN i stor utsträckning och utgångspunkten för forskningsmedelsutlysningen tydligt angav att 

forskningsförslagen skulle ta sin utgångspunkt i något av de fyra målområdena kan det också 

vara så att även om de fyra målområdena är relevanta för många skolhuvudmän är de kanske 

inte det för alla. Dessutom går det att fundera på för vems behov i ”skolan” som den praktiknära 

forskningen skall vägledas utifrån. I RUN-riksdagen representeras varje kommun med två 

representanter, en från tjänstemannasidan och en från nämnden och i utvecklingsnätverken 

finns verksamhetsutvecklare eller kvalitetsansvariga från kommunerna representerade. Frågan 

är om skolan som helhet blir representerad eller om det huvudsakligen är förvaltningen i 

kommunerna som representeras. Samtidigt finns det i forskningscirklarna möjlighet för alla som 

ingår i RUNs område att skicka in förslag på teman, och i utlysningen av såddmedel ges 

skolprofessioner på olika nivåer möjlighet att söka medel tillsammans med forskare vilket kan 

innebära ytterligare möjligheter för fler aktörer verksamma i skolan att komma med sina 

perspektiv och synliggöra sina behov.   

Den praktiknära forskningen ska enligt de gemensamma utgångspunkterna också ske i 

samverkan med verksamhetsutveckling. Denna skrivning kan tolkas på olika sätt, och i 
förhållande till de två forskningsprojekt som finansierats är det tydligt att det finns en 

verksamhetsnära och utvecklingsinriktad ansats i det ena projektet medan det i det andra 

projektet snarare handlar om att bygga upp kunskap som så småningom kan bidra till 

verksamhetsutveckling för de deltagande skolorna. Det är troligt att den nya inriktningen med 

såddmedlen som utlyses kan bidra till ytterligare perspektiv framgent. Huruvida den 

praktiknära forskningen som bedrivs uppfyller sedvanliga kvalitetskriterier för vetenskaplig 

forskning har inte undersökts inom ramen för genomlysningen, men detta kan antas givet att det 

är verksamma forskare som bedriver forskningen. Dessutom granskades de färdiga 

forskningsplanerna av externa granskare vilket borgar för att de faller inom ramen för en 

vetenskaplig standard.  

Lärarutbildningen har hittills involverats i försöksverksamheten i liten utsträckning. Det finns 

formell representativitet i både RUNs ledningsgrupp, styrgruppen och projektgruppen. 

Strukturellt finns således förankringen. Men som framkommer i samtalen är förankringen av 

ULF i lärarutbildningen en aspekt som vid tiden för datainsamling upplevdes inte hade kommit 

tillräckligt långt med, vilket skulle kunna bero på att former för detta inte utvecklats. Att det 

därför i huvudsak blir upp till enskilda individer, exempelvis forskningscirkelledarna som kan ta 

med sig inspel från skolverksamheten och förbättra/förändra undervisningen vid 

lärarutbildningen. Vid MIUN saknades vid tillfället för datainsamling strukturer som bygger 

bron till lärarutbildningen vilket de lärosätesrepresentanter vi intervjuat också var medvetna 

om och något som de tänkt en del kring. Utifrån en idealiserad bild av ULF-samverkan kan 

skolutveckling, lärarutbildning och forskning tänkas mötas i skärningspunkterna mellan de olika 

verksamheterna och idealiserat gärna överlappa varandra (se figur 4 nedan). I förhållande till en 

sådan idealiserad bild framträder lärarutbildningen som frånkopplad både skolutveckling och 

delvis också forskning eftersom det saknas strukturer i ULF-verksamheten i relation till 

lärarutbildningen.  
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Figur 2. En idealiserad bild av ULF i överlapp mellan lärarutbildning, skolutveckling och forskning. 

Den sista aspekten handlar om medfinansiering, att deltagande parter förväntas medfinansiera 

vilket också sker genom RUN generellt. Eftersom MIUN har förlagt ULF inom ramen för RUNs 

verksamhet och valt att betrakta att det avtalet också täcker ULF-försöksverksamheten kan det 

anses fungera som ett övergripande avtal. Alla kommuner medfinansierar verksamhetsdelen av 

RUN med 2 kronor per invånare och kan därmed anses medfinansiera ULF-aktiviteterna. I det 

övergripande avtalet 2020-2022 nämns dock inte ULF specifikt (MIUN 2020b). I 

forskningsprojekten och forskningscirklarna är det framförallt genom tid för deltagande lärare 

och rektor vid möten inom projektet som huvudmännen bidrar med medfinansiering.   

Diskussion 
I denna avslutande diskussion reflekteras över de framträdande dragen av Mittuniversitetets 

ULF-försöksverksamhet samt potentiella utvecklingsområden som skulle kunna tas fasta på i 

arbetet med ULF vid lärosätet framgent.  

Mittuniversitetets ULF-verksamhet är som tidigare uttryckts i rapporten starkt präglad av RUNs 

arbete och arbetsmodell. Det som lärosätesrepresentanter beskrivit som ett ”demokratiprojekt” 

är tydligt i arbetsprocesserna som också genomsyrar ULF. Det handlar om att alla 

skolhuvudmän ska kunna och inbjudas till att delta i ULF och att det ska kunna ske på lika 

villkor. Det är med andra ord synligt att strukturen förstärker den kulturella inriktningen (Hoy & 

Miskel, 2008) vilket blir framträdande i båda de aktiviteter som Mittuniversitetet anordnat inom 

ramen för ULF. I framtagandet av tematiker att behandla inom ramen för forskningscirklar har 

förutsättningarna för att det är skolans behov som står i centrum också förstärkts över tid 

genom att skolaktörer oavsett nivå eller titel har möjlighet att komma med önskemål på 

inriktning, snarare än utifrån förslag som tagits fram av forskare vid lärosätet. Det indikerar en 

tydlig ambition att stärka förutsättningarna för att skolans behov ska vara utgångspunkten. 

Även forskningsprojekten som inletts har utgått från ”skolans behov” genom att de skulle ta 

utgångspunkt i något av RUNs fyra samverkansmål. Ett sätt att tolka valet av aktiviteter är att 

också förstå satsningen på forskningscirklar som ett behov sprunget ur skolan/skolans aktörer. 

Det är något som lärosätesrepresentanterna uttryckte var fallet. Vidare innebär 

forskningscirklarna som är digitala att flertalet skolhuvudmän kan delta i ULF-aktiviteten vilket 

också ligger i linje med en övergripande ambition om att även små och perifera (i förhållande till 

lärosätets lokalisering) skolhuvudmän ska kunna vara en del i ULF.  

Ett annat utmärkande drag för Mittuniversitetets ULF-verksamhet är att den tydligt betraktas 

som en försöksverksamhet där man tillåter sig att prova och testa olika inriktningar och vägar. 

Både forskningscirklarna och forskningsaktiviteterna har förändrats inför den andra omgången 

av aktiviteterna. Det bör betraktas som en styrka i sammanhanget eftersom det kan ge bredare 

erfarenheter genom att olika förfaranden prövas.  

Skol-
utveckling

Forskning
Lärar-

utbildning
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Flertalet av dessa aspekter går också att koppla ihop med det symmetriskt och komplementära i 

de gemensamma utgångspunkterna i Umeånodens ansats till ULF.  Samtidigt finns det vissa 

aspekter som också skulle kunna funderas över i relation till Mittuniversitetets ULF-verksamhet. 

Det handlar dels om synen på forskning, vad forskning är och bör vara i ett ULF-sammanhang, 

och dels om kopplingen till lärarutbildningen och strukturer för att stärka samverkan som går 

bortom individnivå.  

Vid tidpunkten för datainsamling hade två forskningsprojekt beviljats medel och inletts, men ett 

av dessa projekt involverar inte skolaktörerna i forskningen i särskilt stor utsträckning, och det 

innebär därför att frågor om i vilken utsträckning den skiljer sig från ”traditionell” 

kunskapsgenererande forskning kan funderas över. Utifrån detta, samt valet att genomföra 

forskningscirklar, kan det möjligen var så att det skickar signaler om att forskning betraktas som 

en lärosätesaktivitet där skolprofessionen i första hand betraktas som forskningskonsumenter 

snarare än forskningsproducenter. Här finns möjligen utrymme för lärosätet att, tillsammans 

med skolhuvudmän, diskutera formerna för forskning och dess villkor i större utsträckning.  

En annan aspekt för Mittuniversitetet att fundera över är hur strukturer ska kunna stärkas 

internt vid lärosätet framgent. Inledningsvis lades bara 20% av en heltid på lönekostnader, och 

den operativa gruppen var relativt liten. Det kan betraktas som positivt givet att mer medel kan 

läggas på aktiviteter. Dessutom har lärosätet i relation till övriga lärosäten inom noden betydligt 

mindre medel att röra sig med. Samtidigt krävs resurser för att skapa strukturer och kunna 

arbeta med den interna kommunikationen och organisationen vilket därför skulle kunna tala för 

att det finns behov att stärka upp arbetet med fler personer. Det framträder dock att ett sådant 

arbete har påbörjats, och projektgruppen är nu större. Men det kan i detta finnas förklaringar till 

varför lärosätet själv upplevt att de inte kommit så långt som önskat i relation till 

lärarutbildningen. I strukturbygget kan det vara av vikt att särskilt fundera över ULF i relation 

till lärarutbildningen. En viktig aspekt här är att fråga sig om den kultur som genomsyrar RUN 

och som också varit framträdande i ULF-verksamheten vid Mittuniversitetet kan stöta på hinder 

i lärarutbildningens organisation i stort. För att låna Hoy och Miskels (2008) ord kan det i det 

större sammanhanget framträda konflikter som underminerar den delade kulturen. Att 

tydliggöra strukturen, den etablerade kulturen och potentiella intressekonflikter som 

exempelvis belysts i denna rapport, skulle möjligen kunna vara en strategi som underlättar det 

fortsatta ULF-bygget vid Mittuniversitetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät Skolhuvudmän 
Meddelandetext 

Hej! 

Vi som skriver till dig är Sara Cervantes (Luleå tekniska universitet), Malin Benerdal (Örebro 

universitet), Anna-Karin Westman (Mittuniversitetet) samt Björn Ahlström (Umeå Universitet). 

Vi ingår i en extern grupp som har i uppdrag att genomföra en genomlysning av 

försöksverksamheten ULF (utveckling-forskning-lärande). Vårt uppdrag är att identifiera 

styrkor och utvecklingsområden inom ramen för ULF i syfte att dra lärdomar av 

försöksverksamheten. Dessa lärdomar kan komma till nytta för framtida satsningar i syfte att 

utveckla och förbättra praktiknära skolforskning. Inom ramen för detta projekt kommer också 

forskning att bedrivas där denna enkät utgör viktiga data. Deltagande är frivilligt och all 

information behandlas konfidentiellt. Enkäten består av 22 frågor och beräknas tar ungefär 20 

minuter att genomföra. Fråga 8 - 22 är en skala i sex steg där du väljer i vilken utsträckning du 

instämmer med påståendet. Om det är någonting du inte kan svara på så går det bra att hoppa 

över frågan. 

PS. Om du samarbetar med mer än ett lärosäte svarar du på en enkät per lärosäte. DS. 

Tack för att du tar dig tid 

Bakgrundsvariabler 

1. Representerar huvudman/kommun (öppen fråga) 
2. Titel (öppen fråga) 
3. Vilket lärosäte samarbetar ni med? 

(Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Örebro universitet, Högskolan Dalarna, 
Mälardalens högskola, Mittuniversitetet) 

4. Könsidentitet (Man, kvinna, annat)  
5. Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? 

(Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning (ej högskola/universitet), studier 
vid högskola/universitet, examen vid högskola/universitet, lic/doktorsexamen.) 

6. Funktion inom ULF (öppen fråga)  
7. Tid i ULF, år (öppen fråga) 

 

15 påståenden med slutna svar i skala 1–6 där 1 är ”instämmer helt” och 6 är ”instämmer 

inte alls”. Möjlighet att kommentera i fritext till varje påstående. 

Samverkan 

8. Som representant för huvudman har jag fått en tydlig bild av syftet med ULF-satsningen 
9. Vi har en väl fungerande samverkan mellan huvudmän och lärosäte inom ramen för ULF 
10. Organiseringen av samverkan gör det möjligt för samtliga huvudmän att engagera sig i 

ULF 
11. Jag upplever att alla huvudmän som ingår i samverkan inom ramen för ULF har deltagit 

aktivt 
12. Jag upplever att det har varit enkelt att samverka med lärosätet  
13. Det har varit enkelt att identifiera förskolors och skolors utvecklingsbehov inom ramen 

för ULF 
14. Samverkan som utvecklats mellan lärosäte och huvudmän, inom ramen för ULF, ser jag 

har goda möjligheter att försätta efter försöksperioden 
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Utveckling 

15. Jag upplever att ULF bidragit till att öka min kännedom om enskilda skolors och 
förskolors utvecklingsbehov 

16. Jag upplever att våra utvecklingsbehov har varit prioriterade inom ramen för ULF 
17. Det har varit enkelt att organisera för utvecklingsaktiviteter baserat på förskolors och 

skolors behov inom ramen för ULF 
18. Jag upplever att våra insatser kopplade till ULF leder till den utveckling som vi 

efterfrågat 
 

Forskning 

19. Jag upplever att aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt från lärosätet har 
bidragit till att utveckla förskolor och skolor i min region 

20. Jag upplever att det i våra aktiviteter kopplade till ULF tas hänsyn till rektorers, lärare- 
och förskollärares erfarenheter på ett bra sätt 
 

Utbildning 

21. Inom ramen för samverkan diskuteras hur förskollärar- och lärarutbildning är en del av 
ULF 

22. Studenter vid förskollärar- och lärarutbildning medverkar i ULF 
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Bilaga 2 Enkät Lärosäten 

 

Meddelandetext 

Hej!  

Vi som skriver till dig är Sara Cervantes (Luleå tekniska universitet), Malin Benerdal (Örebro 

universitet), Anna-Karin Westman (Mittuniversitetet) samt Björn Ahlström (Umeå Universitet). 

Vi ingår i en extern grupp som har i uppdrag att genomföra en genomlysning av 

försöksverksamheten ULF (utveckling-forskning-lärande). Vårt uppdrag är att dra lärdomar av 

försöksverksamheten inom ULF, lärdomar som kan komma till nytta för framtida praktiknära 

skolforskning. Inom ramen för detta projekt kommer också forskning att bedrivas där denna 

enkät utgör viktiga data. Deltagande är frivilligt och all information behandlas konfidentiellt. 

Enkäten består av 22 frågor och beräknas tar ungefär 20 minuter att genomföra. Fråga 7 - 22 är 

en skala i sex steg där du väljer i vilken utsträckning du instämmer med påståendet. 

Tack för din medverkan! 

Bakgrundsvariabler 

1. Lärosäte  
(Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Örebro universitet, Högskolan Dalarna, 
Mälardalens högskola, Mittuniversitetet) 

2. Titel (öppen fråga) 
3. Könsidentitet (Man, kvinna, annat) 
4. Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå?  

(Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning (ej högskola/universitet), studier 
vid högskola/universitet, examen vid högskola/universitet, lic/doktorsexamen) 

5. Funktion inom ULF (öppen fråga)  
6. Tid i ULF, år (öppen fråga) 

 

16 påståenden med slutna svar i skala 1–6 där 1 är ”instämmer helt” och 6 är ”instämmer 

inte alls”. Möjlighet att kommentera i fritext till varje påstående. 

Samverkan 

7. Vår organisation för samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän fungerar på ett bra 
sätt 

8. Det har varit enkelt att upprätta kontakt med skolhuvudmän 
9. Alla huvudmän som ingår i vår samverkan har varit engagerade i ULF 
10. Jag upplever att det har varit enkelt att samverka med huvudmän som ingår i ULF 
11. Den organisation för samverkan som vi har inom ramen för ULF har goda möjligheter att 

försätta efter försöksperioden 
 

Verksamhetsutveckling 

12. Det har varit enkelt att identifiera förskolors och skolors utvecklingsbehov inom ramen 
för ULF 

13. Jag upplever att våra ULF-insatser leder till den utveckling som efterfrågas av 
huvudmännen  

14. Det har varit enkelt att organisera för utvecklingsinsatser baserat på förskolors och 
skolors behov inom ramen för ULF 

15. Jag upplever att förskolors och skolors utvecklingsbehov har varit prioriterade inom 
ramen för ULF 
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Forskning 

16. Jag upplever att aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt från lärosätet har 
bidragit till att utveckla förskolor och skolor i min region 

17. ULF har bidragit till att stärka lärosätets forskningsmiljö(er). 
18. ULF-satsningen har goda förutsättningar till att bidra med att utveckla forskningen inom 

utbildningsvetenskap   

Utbildning 

19. Inom ramen för samverkan med skolhuvudmän är förskollärar- och lärarutbildning en 
del av ULF 

20. Kunskaper som utvecklats inom ramen för ULF har bidragit till att stärka förskollärare- 
och lärarutbildningarna vid mitt lärosäte 

21. Representanter för förskollärare- och lärarutbildningen är aktivt deltagande i ULF vid 
mitt lärosäte 

22. Studenter vid förskollärar- och lärarutbildning medverkar i ULF 

 


