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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras en genomlysning av Högskolan Dalarnas arbete med den nationella 

försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning, ULF. Genomlysningen avser 

försöksperioden, åren 2017–2021. Datainsamlingen har gjorts via intervjuer och samtal med 

lärosätesrepresentanter och representanter för skolhuvudmän. Data har också samlats in genom 

enkäter till dessa grupper. En ytterligare datakälla har varit webbplatser och annat skriftligt 

material. Analyser har gjorts utifrån en organisationsmodell vilken fokuserar på processer i 

organisationen. Resultaten visar att lärosätet i utformningen dragit nytta av en tidigare 

etablerad samverkansstruktur med skolhuvudmän men att en stor del av det löpande arbetet 

har skötts internt på lärosätet. Resultaten visar också att de medverkande upplever att 

aktiviteterna i ULF passat in i den kultur av att driva utveckling- och forskningsprojekt som 

redan fanns på lärosätet. Det framkommer också utmaningar i aktiviteterna som genomförts, så 

som att ge de medverkande rimliga arbetsvillkor och att få fler intresserade av utveckling- och 

forskningsprojekt internt på lärosätet. Aktiviteterna som genomförts inom ramen för ULF har i 

stor utsträckning varit sådana som redan funnits vid lärosätet men som förstärkts genom 

försöksverksamheten. Det framkommer också att många typer av aktiviteter har prövats men att 

det än så länge skett i liten skala och att det inte är helt tydligt vad som är bidrag från ULF. 

Slutsatsen är att det finns potential att växla upp ULF-verksamheten och att den etablerade 

samverkanskulturen ger förutsättningar för detta. 

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 regeringsuppdragets 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 

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

de nodansvariga lärosätena. Sammantaget omfattar det 25 lärosäten.   

 

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). 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:   

 
1 Hädanefter används lärosäte som gemensamt begrepp för universitet och högskolor. 
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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)  

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)2, 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.  

• 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 
Under våren 2020 utlyste Umeå-noden ett genomlysningsuppdrag för ULF-

försöksverksamheten. Anställda vid något av de sex medverkande lärosätena kunde söka det 

arton månader långa uppdraget. Efter beslut i juni kunde vi i september samma år påbörja 

arbetet. Projektledare Sara Cervantes, Luleå tekniska universitet, Björn Ahlström, Umeå 

universitet, Malin Benerdal, Örebro universitet/Umeå universitet och Anna-Karin Westman, 

Mittuniversitetet är de som utgör genomlysargruppen.   

 

Uppdraget var relativt löst formulerat med utrymme för oss att inrikta oss på relevanta och 

intressanta aspekter som uppdagades i arbetet. En kontinuerlig dialog kring arbetet och 

processen med genomlysningen har dock förts med uppdragsgivarna, lärosätesgruppen, 

 
2 Mälardalens högskola har under försöksperioden övergått till Mälardalens universitet 
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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 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 

delrapport 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 et al., 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 lärosätena 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 Högskolan Dalarna och deras arbete med att realisera ULF-

försöksverksamheten. Syftet är att beskriva och analysera hur Högskolan Dalarna 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:   

1. Hur ser förutsättningarna ut vid lärosätet?  

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

struktur, kultur och politik?   

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

4. 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 de olika datainsamlingarna och 

analysen och arbetsprocessens tillvägagångssätt. 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 och reflektion över analys och genomförande. 



 

4 
 

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). I vår anpassning (se figur 1 nedan) 

har vi valt att utesluta de individuella systemen. Motivet till detta är att vi vill se på ULF utifrån 

ett organiseringsperspektiv där individ inte blir en tydlig del, varken i relation till organisering 

eller genomlysargruppens uppdrag. 

  
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 hanteras, 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, som 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 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. Det 

handlar om vilka som berörs och ges plats, vilka intressen som blir framträdande och 
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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. Kopplat till ULF kan det 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. 

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

presenteras datainsamlingsförfarande 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. 
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Intervjuer 

Hösten 2020 utfördes ett inledande samtal med en lärosätesrepresentant från Högskolan 

Dalarna. Det inledande samtalet genomfördes med en av de lärosätetsrepresentanter som deltar 

i ”lärosätesgruppen” vid Umeå-noden. Lärosätesgruppen träffas regelbundet digitalt för att 

diskutera ULF-arbetet inom nodens lärosäten. Det inledande samtalet syftade till att skapa 

förståelse kring hur Högskolan Dalarna arbetar med och organiserar ULF. Samtalet genomfördes 

av två genomlysare där den ena hade huvudansvar för att ställa frågor och den andra för att föra 

anteckningar. 

 

Våren 2021 genomförde två genomlysare en gruppintervju med tre lärosätesrepresentanter. 

Inledningen av intervjun fokuserade på dialog kring den organisationskarta som 

genomlysargruppen hade skapat över lärosätets ULF-organisation, baserat på hur vi förstått 

organisationen utifrån det inledande samtalet och lärosätets hemsida. Synpunkter från 

lärosätesrepresentanterna togs med inför det fortsatta arbetet med organisationskartan. 

Gruppintervjun var i övrigt semi-strukturerad utifrån en intervjuguide som kretsade kring tre 

teman: samverkan, forskning och utbildning. Flera frågor var gemensamma för samtliga 

lärosäten som ingår i genomlysningen, men ett antal frågor var anpassade till Högskolan Dalarna 

utifrån det vi i genomlysargruppen upplevde som otydligt eller som vi ville ha mer kännedom 

om. Kompletteringar av datainsamlingen via mejl eller telefonsamtal har också gjorts under 

arbetet med rapporten. 

Enkäter 

Under hösten 2020 arbetade vi med att skapa två enkäter, en riktad till lärosätesrepresentanter 

och en riktad till skolhuvudmän. Enkäterna skickades ut till skolhuvudmän och 

lärosätesrepresentanter under våren 2021. Båda enkäterna bestod av 22 frågor och påståenden 

att ta ställning till (se Bilaga 2 och 3). Påståendena berörde tre teman: samverkan, 

verksamhetsutveckling, forskning och utbildning och respondenterna ombads ange i vilken grad 

de instämde med respektive påstående på en sex-gradig skala (instämmer helt – instämmer inte 

alls). 

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, och en lista för 

skolhuvudmän som finns i deras samverkansorgan eller på annat sätt har kännedom om 

ULF. När lärosätet fick frågan angavs aldrig någon gräns för antalet deltagare. Samtliga 

personerna på lärosätets listor fick ett mejl med en länk till den webbaserade enkäten via 

plattformen Netigate. Svaren samlades 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. Totalt 

fick sex skolhuvudmannarepresentanter och fem lärosätesrepresentanter kopplat till Högskolan 

Dalarna enkätutskicket. Av dessa svarade tre skolhuvudmannarepresentanter och tre 

lärosätesrepresentanter. Ovanstående innebär att det är relativt få representanter som deltagit i 

enkäten. 

Dialogforum med skolhuvudmannarepresentanter 

Inbjudna att anmäla sig till dialogforumet var representanter från samtliga skolhuvudmän som 

samverkar med lärosäten inom ULF:s Umeånod och som bjudits in att besvara enkäten. För 

skolhuvudmän kopplade till Högskolan Dalarna handlade det om inbjudan till sex 

skolhuvudmannarepresentanter (se urval enkät) varav tre deltog vid dialogforumet, dessa 
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representerade två skolhuvudmän. Det innebär att det är en begränsad andel av 

skolhuvudmännen som är representerade i studien. 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 dialog 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, där skolhuvudmän kopplade till 

samtliga lärosäten inom noden var inbjudna. Sammanlagt anmälde sig 29 representanter. 

Representanterna från deltagande skolhuvudmän samverkade med ett eller två lärosäten 

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

representerade vid dialogforumet. Deltagarna delades in i sammanlagt sex grupper, i grupperna 

deltog mellan tre och fem deltagare. Skolhuvudmannarepresentanterna kopplade till Högskolan 

Dalarna deltog i tre olika grupper. 

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. Följande frågeställningar utgjorde grunden för 

samtalen: 

• Vilka erfarenheter har ni av samverkan med lärosäten kopplat till ULF? 

Möjligheter och utmaningar? 

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

Exempelvis val av fokusområden, genomförande och finansiering. 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att samverkan mellan skola 

och lärosäte ofta sker på skolhuvudmannens förvaltningsnivå? 

• På vilket sätt tillvaratas förskollärares/lärares/rektorers perspektiv? 

• Hur skulle en ideal samverkan för praktiknära skolforskning se ut? 

Dialogforumen genomfördes via Zoom, och samtalen spelades in och anteckningar fördes. I 

delrapporten, där skolhuvudmännens perspektiv är i fokus, analyserades dessa utifrån en 

induktiv, tematisk analys (Ahlström et al., 2021). Det innebar att samtalen lyssnades på och 

anteckningarna lästes och kategoriserats utifrån vad som var framträdande i materialet snarare 

än utifrån en teoretiskt på förhand definierad analysram. I denna rapport fokuseras enbart på 

utsagorna från skolhuvudmannarepresentanter som samverkar med Högskolan Dalarna. Dessa 

betraktas som skolhuvudmannarepresentanters röster och analyseras i relation till de olika 

aspekterna av den teoretiska modell vi nyttjat (Hoy & Miskel, 2008). 

Genomförande 

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

anpassning av arbetet framåt utifrån vad vi sett och vad vi behövt 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 
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kunskapen bland oss om de olika verksamheter vi genomlyser och samtidigt med ambitionen att 

i möjligaste mån undvika våra ”egna” lärosäten.  

Analysen har utgått från modellen i figur 1 (Hoy & Miskel, 2008). 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. 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.  

ULF-försöksverksamhet vid Högskolan Dalarna  
Skolsamverkan vid Högskolan Dalarna omfattar mycket mer än det som omfattas av 

intentionerna i ULF-verksamheten. Lärosätet hade en organisation för dialog med regionens 

skolhuvudmän redan före försöksverksamheten. Vår genomlysning har därför gjorts av de delar 

som mest tydligt anknyter till ULF-försöksverksamhet men en skarp gräns går inte att dra 

mellan vad som är ULF-verksamhet och vad som inte är det. Vi har fokuserat på sådant som 

personer i enkäter eller intervjuer kopplar ihop med ULF utifrån de frågor vi ställt. I annan data, 

så som på webbplatser och i skrivna dokument, har vi framför allt tittat närmare på det som 

skrivs fram som utveckling- och forskningsarbete i samverkan. 

Förutsättningar 

Här beskrivs kortfattat strukturen vid högskolan, de lärarutbildningar som erbjuds och de 

samverkansstrukturer som fanns vid försöksverksamhetens start.  

Högskolan Dalarna har sin verksamhet fördelad på campusorterna Falun och Borlänge. På 

högskolans webbplats anges aktuellt studentantal och de befintliga lärarutbildningarna 

(Högskolan Dalarna, 2021a). Totalt studerar 16 678 individer vid högskolan i en omfattning som 

motsvarar 6549 helårsstudenter. Andelen studenter som går en distansutbildning är 72 % 

(12 015 studenter). De lärarutbildningar som erbjuds vid högskolan är Grundlärarprogrammet 

F-3 och 4–6, Ämneslärarprogrammet 7–9 och gy, Yrkeslärarprogrammet och Kompletterande 

pedagogisk utbildning 7–9 och gy. Ytterligare vägar till läraryrket som erbjuds vid högskolan är 

Arbetsintegrerad lärarutbildning för Grundlärarprogrammet F-3 eller 4–6 och Vidareutbildning 

av lärare. 

Skolsamverkan vid Högskolan Dalarna har sedan 90-talet skett via Pedagogiskt 

Utvecklingscentrum Dalarna, PUD, vilket är Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum. 

PUD:s medlemsorganisationer utgörs av lärosätet och ett 25-tal skolhuvudmän från samtliga 

kommuner i Dalarnas län, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och 

Jämtlands län (Högskolan Dalarna, 2021). Avtal skrivs mellan Högskolan Dalarna och varje 

deltagande skolhuvudman (exempel: Högskolan Dalarna, 2019a). I avtalen beskrivs vilket 

ansvar högskolan och skolhuvudmännen har för lärarstudenters utbildning och den 

verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammen. Det finns också skrivningar om fortbildning av 

verksamma lärare. Under rubriken Utveckling och forskning i avtalen beskrivs parternas ansvar 

för studenternas examensarbeten, samverkan kring Skolforskningsfonden och forskarskolan 

Skolnära. I arbetet med examensarbeten beskrivs hur de så långt som möjligt ska knyta an till 

utvecklingsbehov hos skolhuvudmännen och till forskning vid högskolan. Genom 

Skolforskningsfonden ska medlemmarna få information om forskningsresultat och genom 

forskarskolan Skolnära finansierar medlemmarna gemensamt forskarutbildning för lärare till 

licentiandexamen. 
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Medlemsorganisationerna i HDA/PUD betalar en flerdelad avgift till verksamheten. Den första 

delen består av ett verksamhetsbidrag som utgörs av en grundläggande årsavgift på 10.000kr + 

1kr/invånare i respektive kommun. Fristående skolor betalar 10 000 kr/år. Den andra delen av 

avgiften är 450 kr per VFU-student och termin. Den tredje och sista delen är en 

Forskarskolefondavgift som motsvarar 2kr/invånare i respektive kommun. För fristående 

skolor är den avgiften 10 000 kr. Medlemmarna blir ersatta av lärosätet med 2400 kr per termin 

för varje student som knutits till medlemsorganisationens partnerområde (Högskolan Dalarna, 

2019a). Avgiften finansierar PUD:s verksamhet. 

Verksamheten i PUD styrs med hjälp av Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna 

(PUD-rådet) som är Högskolans och skolhuvudmännens gemensamma samverkansorgan för 

forskning, skolutveckling och lärarutbildning. Rådets ledamöter utses av PUD:s 

medlemsorganisationer och rådet utser i sin tur ett Arbetsutskott (AU). På webbplatsen 

presenteras sammansättningen i PUD-rådet och PUD-AU: 

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas 

län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets 

ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU). 

(Högskolan Dalarna, 2021b) 

Sammansättningen i PUD-rådet och PUD-AU finns översiktligt beskriven på PUD:s webbplats 

och i protokollen går det att läsa vilka som deltagit vid varje möte. Pedagogiskt 

utvecklingscentrum Dalarna har också ett kansli där det arbetar åtta personer: en 

utbildningschef; två verksamhetsledare; två verksamhetsutvecklare; två samordnare och en 

adjunkt. 

Utformning av ULF-försöksverksamhet 

Samarbetsavtalet mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet angående försöksverksamhet 

inom ULF gällde för perioden 2018–2021 och undertecknades 29 november 2018 av rektor på 

Högskolan Dalarna och föreståndaren på Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Umeå 

universitet, 2019a). Högskolan Dalarna ansökte om maximalt belopp, fyra miljoner kronor, från 

Umeånodens ULF-försöksverksamhet och högskolan medfinansierade försöksverksamheten 

med samma belopp. I gruppintervjun med högskolans styrgrupp för ULF uttrycker deltagarna 

att ULF är en naturlig förlängning av det arbete som redan gjordes vid Högskolan Dalarna vid 

tiden för starten av försöksverksamheten. Styrgruppen uttrycker att de upplever att ULF har 

förstärkt den verksamhet som redan fanns. 

Struktur 

I detta avsnitt ligger fokus på hur lärosätet har valt att formellt utforma organisationen för 

försöksverksamheten. En omorganisation pågår på Högskolan Dalarna när denna rapport skrivs 

och rapporten från genomlysningen kommer därför att ge en bild av hur det var organiserat 

under våren 2021, vilket var tiden för vår datainsamling. 

Vid Högskolan Dalarna bestämde man vid starten av arbetet med ULF-försöksverksamhet att 

inte skapa nya strukturer vid lärosätet. Genom Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna har 

lärosätet samarbetat med omgivande skolhuvudmän under lång tid och dessa strukturer ville 

man också utnyttja vid arbetet med ULF-försöksverksamheten.  

En styrgrupp för ULF har inrättats och den är det enda nya i högskolans struktur kring 

försöksverksamheten. I styrgruppen ingår, vid vår datainsamling, tre personer. Dessa tre 

personer representerar samverkan, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning vid 
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lärosätet. Styrgruppen har senare utökats med ytterligare två personer från högskolan enligt 

verksamhetschefen för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (muntlig kommunikation, 

211130). Utökningen kommer sig av en önskan om att få bättre spridning av ULF internt men 

beror också på en omorganisation på högskolan. 

Vid Högskolan Dalarna leds försöksverksamheten för ULF till största del av Pedagogiskt 

Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD). En av de två verksamhetsutvecklarna vid PUD har till 50 

procent finansierats av ULF-medel under tidsperioden 2018–2021. I arbetet med 

försöksverksamheten i ULF beskriver styrgruppen att de flesta beslut tas i styrgruppen men att 

inriktningen för arbetet har diskuterats i PUD-AU, PUD-rådet och i Lärarutbildningens 

ledningsråd. Det sistnämnda består av chefer för de verksamheter som berörs av 

lärarutbildningen och representanter för utbildningsvetenskaplig forskning och representanter 

för samverkan med skolhuvudmän. 

Många beslut är tagna på delegation [från PUD-rådet till PUD-AU] idén och syftet är förankrat i stora 

drag, de stora frågorna, men ska det bli någonting gjort så kan inte varenda fråga tas upp i PUD-rådet. 

[…] då blir det i ULF-styrgrupp som vi fattar löpande beslut, då har vi mandat, dels från PUD-rådet där 

samverkan sker formellt men också inte obetydligt på det som kallades Lärarutbildningens 

ledningsråd. (Lärosätesrepresentant (LR), intervju) 

Figur 2 visar samverksansorganisationen för skolsamverkan och lärarutbildning vid Högskolan 

Dalarna. De rödmarkerade delarna är delar där något beslut har tagits för arbetet med ULF, 

styrgruppen är dock det forum där de allra flesta beslut fattas. 

 

Figur 2 Samverkansstrukturer för ULF vid Högskolan Dalarna. Rödmarkerade rutor är de grupperingar som tar 

övergripande beslut om ULF-arbetet. 

Omorganiseringen vid Högskolan Dalarna pågår och det är i skrivande stund (211117) ännu inte 

beslutat var besluten för ULF ska tas i framtiden. Under gruppintervjun med lärosätets 

representanter uttrycks en förhoppning om att organisationen för ULF ska likna den första 

utformningen. Gruppen uppskattar att utformningen ger möjligheter till möten mellan 

forskning, lärarutbildning och samverkan. 

Verksamhetsutvecklaren vid PUD är också den som representerar Högskolan Dalarna i 

lärosätesgruppen för ULF-försöksverksamheten vid Umeånoden. Detta anges vid intervjun med 
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styrgruppen vara orsaken till att det mesta av försöksverksamheten formellt ligger inom PUD:s 

verksamhet. Vid samma intervju beskrivs också hur ULF-försöksverksamhet ger större 

ekonomiska möjligheter inom de verksamheter som redan bedrivs inom ramen för 

skolsamverkan och även hur försöksverksamheten ger en möjlighet att testa fler aktiviteter än 

man skulle gjort utan ULF. 

Representanterna för HDA uttrycker att styrningen från Umeånoden endast utgjorts av de 

framtagna principerna för samverkan, att den ska vara symmetrisk och komplementär, och att 

varje lärosäte sedan haft stor frihet att pröva former för denna samverkan. Samarbete med de 

andra i lärosätesgruppen har gett ny input och nya tankar vilket verksamhetsutvecklaren menar 

har förstärkt men inte förändrat arbetssättet på HDA. 

Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna har en omfattande webbplats som också innefattar 

kommunikation och kontaktformulär som skulle kunna genera aktiviteter som passar för ULF-

försöksverksamhet (Högskolan Dalarna, 2021a). Webbplatsens område ”Forskning och 

utveckling” innehåller ett flertal möjligheter för personer utanför lärosätet att söka kontakt med 

lärosätets medarbetare. En möjlighet är att enskilda personer kan anmäla intresse för uppdrag 

vid lärosätet. En annan är en matchningssida där lärare/förskollärare och forskare kan 

presentera en idé för forsknings- och utvecklingsarbeten för att få kontakt med andra 

intresserade. En tredje möjlighet är möjligheten att göra ansökningar till Skolforskningsfonden. 

Under delområdet ”Forskning och utveckling” finns en presentation av Skolforskningsfonden 

med två olika inriktningar; Forskning och utveckling respektive Lokal praktikutveckling. Båda 

delarna har en grundlig beskrivning av fondens förutsättningar, ekonomi och dessutom finns ett 

ansökningsformulär till vardera inriktningen. Pågående projekt presenteras också under 

Forskning och utveckling men då inget projekt pågår längre än till 2020 enligt listan är det svårt 

att avgöra hur aktuell den är. Under lokal praktikutveckling anges att finansiering sker inom 

ramen för Skolforskningsfonden och förstärks under år 2020–2021 av det statliga ULF-

projektet. 

Det är tänkbart att samverkan kan initieras med hjälp av digital kommunikation och PUD har en 

webbplats med både information om verksamheten och möjligheter att söka kontakt. 

Webbplatsen innehåller ett flertal formulär där personer som önskar samverka med högskolan 

kan anmäla sitt intresse. Vid genomlysningens genomgång av webbplatsen väcks tankar om att 

transparensen skulle kunna öka ytterligare för att tydliggöra vilken forskning och utveckling 

som pågår. Lärosätet har identifierat utformningen av webbplatsen som ett utvecklingsområde 

och sedan årsskiftet finns en person anställd för att göra detta (muntlig kommunikation, 

211130). I skrivande stund saknas information om pågående forskningsprojekt och pågående 

projekt för lokal praktikutveckling. 

Högskolan Dalarna har, som alla lärosäten i Umeånoden, skrivit ett avtal för sina åtaganden i 

försöksverksamheten. I det anges att syftet med försöksverksamheten vid lärosätet är att 

”komplettera, vidareutveckla och förfina det system som idag reglerar samverkan för 

praktiknära forskning” (Umeå universitet, 2019a). I avtalet pekas fem mål ut för 

försöksverksamheten och för varje mål beskrivs aktiviteter för att uppnå de olika målen. De fem 

målen är: 

1. Stärka samverkan mellan skola och högskola. 

2. Utarbeta nya rutiner för skolor och akademin att utveckla ett samskapande arbete med 

att formulera och genomföra forskning och verksamhetsutveckling. 



 

12 
 

3. Utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning genom kombinerade 

uppdrag. 

4. Stärka både utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolor och 

lärosäten - inbegripet lärarutbildning och studenters medverkan. 

5. Utveckla former för att sprida och förankra praktiknära forskningsprojekt. 

(Umeå universitet, 2019a) 

De framskrivna målen ligger i linje med viljan att behålla den etablerade strukturen. Målen 

uttrycker en vilja att förbättra det som redan finns genom att utveckla och förstärka. Endast mål 

två uttrycker en vilja att etablera något nytt. 

Utifrån data som samlats in under genomlysningen så tycks lärosätesrepresentanter och 

representanter från skolhuvudmännen vara överens om att PUD har en fungerande verksamhet. 

Uttryck för det kommer exempelvis från enkäterna. På frågan om man fått en klar bild av ULF 

svarar en huvudmannarepresentant ”Mycket god dialog med Högskolan Dalarnas representant” 

följt av ett svar om upplevelsen av hur man organiserat för samverkan. ”Om "Organisering av 

samverkan" innebär den sammanslutning vi i region Dalarna kallar PUD (där Högskolan Dalarna 

samverkar med huvudmännen i regionen) så är svaret enligt ovan.” 

(Skolhuvudmannarepresentant (SHR), enkät) 

Dessa svar kan tolkas som att låta ULF bli en del av den redan befintliga verksamheten var ett 

lyckat val och att den befintliga strukturen erbjöd samarbeten där representanter för både 

skolhuvudmän och lärosäte deltar och kan komplettera varandra. En tolkning är också att 

strukturen i det operativa arbetet är något asymmetrisk, då en stor del av de löpande besluten 

tas i ULF-styrgrupp där enbart lärosätet har representanter. 

Kultur 

I detta avsnitt ligger fokus på de synsätt som har styrt utformningen av Högskolan Dalarnas 

försöksverksamhet. Det är information som framför allt kommer till uttryck i intervjun med 

lärosätets styrgrupp. 

I arbetet med ULF-försöksverksamhet har Högskolan Dalarna valt att arbeta vidare i en befintlig 

organisation. Det finns en tydligt uttalad vilja att bibehålla den kultur kring samverkan som 

redan har utvecklats på högskolan. I intervjun med lärosätet beskriver personerna som sitter i 

högskolans styrgrupp för ULF att de känner igen sig väldigt väl i de målsättningar som finns med 

försöksverksamheten. 

[Personer på högskolan] känner väldigt väl igen sig i ideologier, visioner och målbeskrivningar för 

ULF, så på det sättet har det känts väldigt naturligt att gå in och arbeta i ULF-styrgrupp för mig. [..] 

Kan vända på det och se det som en klar poäng att ULF inte har kommit in som ett nytt tänk, eller 

något som vi måste göra några tankesnurror kring, utan att det faktiskt glider in som en förstärkning 

och accentuering av något som vi känner väldigt väl igen och som vi också, åtminstone delvis, har 

haft en väl fungerande infrastruktur kring. (LR, intervju) 

I genomlysningens gruppintervju framträder en bild av att styrgruppen uppfattar att man har en 

etablerad syn på samverkan inom högskolan. Samarbetet mellan Institutionen för 

lärarutbildning och ULF-styrgrupp upplevs av styrgruppen som enkelt tack vare en gemensam 

förståelse för vad arbetet innebär. 

Kulturen i den befintliga organisationen omtalas också positivt av de skolhuvudmän som 

deltagit i genomlysningens samtal och enkäter. I vår data framkommer att de medverkande 

huvudmännen upplever att det finns en förståelse för samverkansparternas olika verksamheter. 
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I enkäten uttrycker en representant för skolhuvudmännen att samverkan präglas av en dialog 

och av intresse för varandras verksamheter. Samma person uttrycker att det finns en vilja att 

samverka även om det inte är enkelt. Under dialogforum uttrycker en representant för 

huvudmännen en upplevelse av att huvudman och högskolan hjälps åt att arbeta med angelägna 

frågor (SHR, Dialogforum). ”Vi talar samma språk, huvudman och universitet. Vi har lyckats 

koppla på ULF till något vi tyckte var ett behov i verksamheten”. Ytterligare en 

huvudmannarepresentant uttrycker att huvudmannens intressen styrt den aktivitet hen deltar i 

”i det specifika fallet har huvudmannens intressen styrt tämligen tydligt, men i dialog med mig 

och lärosäte” (SHR, Dialogforum). I genomlysningens enkät och dialogsamtal deltar ett 

begränsat antal representanter för skolhuvudmän men de som deltar uttrycker att man fått 

gehör för sin verksamhets utvecklingsbehov. 

I intervjun med styrgruppen beskrivs det som att ULF-arbetet inte har förändrat något i 

gruppens arbete men faciliterat exempelvis praktiknära forskning som redan tidigare varit en 

relativt stark forskningsideologi i högskolans miljö. En av representanterna i styrgruppen är ny 

på lärosätet och intygar att Högskolan Dalarna har en stark miljö för praktiknära forskning och 

jämför med sin tidigare arbetsplats. 

Jag kan säga att de här frågorna har en helt annan…de är implementerade på ett helt annat sätt på 

Högskolan Dalarna. Och det jag tänker att ULF kanske bidrar med det är lyfta upp de här frågorna på 

nationell nivå. Att man vet på ett helt annat sätt vad Dalarna gör och det finns ett intresse när man 

kommer till lärarutbildningskonventet eller till […] lärarutbildningsdagar, det finns ett intresse för 

vad som har gjorts vid Högskolan Dalarna. (LR, intervju) 

Det etablerade arbetet med att utveckla praktiknära skolforskning vid HDA betonas också av en 

huvudmannarepresentant i ett av genomlysningens dialogforum. I det samtalet lyfts 

Skolforskningsfonden fram som ett framgångsrikt sätt att matcha huvudmännens behov med 

lärosätets forskningskompetens. Upplevelsen som beskrivs är att det lyckas relativt väl med 

hänsyn till att HDA är ett litet lärosäte och antalet forskare ganska få. 

Samverkan med skolhuvudmän beskrivs i vår data som etablerat sedan länge medan 

forskningsanknytningen på lärarutbildningen har utvecklats i ett senare skede. Styrgruppen 

beskriver det som att lärarutbildningen kom långt ned på listan initialt i ULF-

försöksverksamhet. Senare i intervjun beskriver en deltagare ändå positiva effekter för 

forskningsanknytningen på lärarprogrammen. ”Lärarutbildningen har definitivt gagnats av 

försöksverksamheten. Inslaget av forskning har ökat: i litteratur, i diskussioner” (LR, intervju). 

En möjlig tolkning är att försöksverksamheten har satt fokus på forskning och påverkat 

utbildningskulturen vid lärosätets lärarutbildningar. 

Styrningen av ULF-verksamheten har delvis flyttat besluten till sammanhang där enbart 

lärosätet är representerat, vilket skulle kunna motarbeta den kultur man önskat förstärka. 

Högskolan Dalarna har dock en lång historia av samverkan och praktiknära skolforskning i 

samarbete med regionens skolhuvudmän. Det är en viljeriktning man önskat utveckla under 

försöksverksamheten och det finns mycket i vår data som tyder på att medverkande i 

försöksverksamheten har goda erfarenheter både när det gäller praktiknära skolforskning och, 

på senare tid, även lärarutbildning. 

Politik 

I detta avsnitt görs ett försök att belysa de intressekonflikter som framträder kring de tre 

aspekterna i ULF-försöksverksamhet; samverkan, forskning och lärarutbildning. Samverkan är, 
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som sagts tidigare, något man har lång erfarenhet av på Högskolan Dalarna och det är något man 

haft för avsikt att förstärka genom försöksverksamheten. Kombinationstjänster nämns i det 

inledande samtalet som något man arbetat hårt med. I kombinationstjänster har en 

forskarutbildad lärare en tjänst som omfattar både undervisning på lärosätet och hos en 

huvudman. Erfarenheterna av dessa tjänster uppvisar en variation i vårt material. 

Kombinationstjänsten vid ett av regionens gymnasium är en uppskattad samverkansinsats 

enligt representanter för den medverkande huvudmannen. Den lektor som haft 

kombinationstjänsten har varit viktig för skolans utvecklingsarbete. 

Det har varit fokus på personalens behov vilket också syns på engagemanget i dessa aktiviteter. En 

styrka är att det kommer underifrån. Lektor på gymnasiet har varit en nyckelaktör. (SHR, 

Dialogforum).  

I dialogforum med huvudmän finns även en representant som har mindre positiva erfarenheter 

av kombinationstjänster. Representanten har tidigare haft lärare med kombinationstjänster i 

organisationen. 

Vi provade för några år sedan kombinationstjänster. Men de hamnar ändå på högskolan till slut. Så 

man norpar ju de här talangerna. Så att hitta kombitjänsterna har varit svårt. Nu jobbar vi i en liten 

kommun, det gör det extra sårbart. (SHR, Dialogforum). 

Det tycks finnas en utmaning i att utforma attraktiva kombinationstjänsterna. Det finns en 

medvetenhet i styrgruppen om att arbetsvillkoren i kombinationstjänster kan vara en utmaning. 

Det blir en extra påfrestning att höra till två arbetsplatser. Det framgår inte i vår data om man 

bemött det problemet och förändrat formen för tjänsterna på något sätt under försöksperioden. 

Det blir tydligt att forskarutbildade lärare är attraktiva för båda organisationerna. En reflektion 

utifrån vår data är att om personer med kombinerade tjänster ska bli kvar i dessa uppdrag så 

behöver personerna få arbetsvillkor som inte gör att man söker sig bort. 

Det finns också andra utmaningar i mötet mellan forskarprofessionen och lärarprofessionen. I 

gruppintervjun uttrycks en svårighet som kan uppstå när forskaren också ska vara en del av 

lärarprofessionen. Där jämför en lärosätesrepresentant med forskare som arbetar exempelvis 

inom teoretisk fysik. 

Då krävs det att man lägger hela sin tid på att bli framgångsrik forskare inom det fältet. Här förväntas 

man mixa sig mellan två olika fält, två olika professioner, och frågan är vad som händer då med 

möjligheten att bli riktigt bra i någon av de världarna. Vi har en tanke om att det ska ge ett mervärde 

men det vet vi inte än, det får vi ju se. (LR, intervju) 

I lärosätesgruppen menar man att de personer som har uppdrag i båda verksamheterna kan bli 

en tillgång för att underlätta mötet mellan professionerna och få exempelvis en skola på mer 

vetenskaplig grund. Gruppen är också medveten om svårigheter för de personer som haft eller 

har den typen av uppdrag, då verksamheterna har delvis olika språk, ideologier och man kan 

upplevas som krånglig när man kommer med sina vetenskapliga perspektiv. 

I vårt datamaterial uttrycks också att resultaten från försöksverksamheten kanske inte alltid 

uppfyller de medverkande parternas önskan.  En lärosätesrepresentant menar att den nationella 

efterfrågan på peer-reviewade artiklar från ULF-verksamheten är svårt att kombinera med en 

symmetrisk samverkan. Följden av att resultaten i ULF framför allt mäts genom antalet 

publicerade artiklar kan bli att forskare inom utbildningsvetenskap kommer att ifrågasätta ULF-

satsningen. 
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Varför ska staten lägga pengar på det här? Det blir bara forskningscirklar, lite podd och några 

reviewade artiklar men inte alls lika många som det skulle blivit om man bara lade pengarna på 

forskning. Och då landar man i, låt oss visa vad vi gjort [i ULF]. Men hur ska det visas, hur ska det 

bedömas? Och det är jag personligen inte helt trygg med, hur det bedöms.” (LR, intervju) 

I samverkan med hög grad av symmetri blir resultatet många gånger något annat än en granskad 

artikel menar styrgruppen. En skolhuvudmannarepresentant uttrycker å andra sidan en 

efterfrågan på ännu större symmetri. ”Vi borde bli subjektet. Vi borde äga frågan [om ämnen för 

forskning]. Och vi vill ha pengar för att göra dom här sakerna. Det är det som krävs som 

förutsättning.” (SHR, Dialogforum). Här kan man misstänka att en ULF-ansvarig person på 

lärosätet kan känna sig ifrågasatt av både forskare och av skolhuvudmän, utifrån det faktum att 

de som medverkande parterna kan ha mycket olika perspektiv på vad som ska göras. 

Inom lärosätets finns också forskare med olika intressen och alla sammanfaller inte med 

försöksverksamheten. I genomlysningens data kommer det på olika sätt fram att det finns olika 

viljor och uppfattningar inom gruppen forskare som har utbildningsvetenskapliga intressen. I 

intervjun med styrgruppen beskrivs hur den klassrumsnära forskningen med inriktning mot 

lärares profession betonas i lärosätets forskning. Det i sin tur minskar möjligheten att till 

forskning med större ämnesdidaktisk inriktning utifrån forskarnas ämneskompetens, vilket inte 

uppskattas av alla forskare vid högskolan. Genom ULF-projektet har den praktiknära 

forskningen betonats ännu starkare och genom den får extra uppmärksamhet vid lärosätet. 

En ytterligare utmaning i ULF-verksamheten är att se till så att lärare får tillräckligt med tid för 

att genomföra aktiviteterna. Den intervjuade styrgruppen är överens om att det är en stor 

utmaning för rektorer att klara den övriga verksamheten då lärare medverkar i ULF-aktiviteter. 

Man menar att det troligtvis också ligger ekonomiska motiv bakom. De enskilda aktiviteterna vid 

Högskolan Dalarna samfinansieras inte alltid med hälften från skolhuvudmännen enligt 

verksamhetsutvecklaren och det beror på att det inte finns samma ekonomiska möjligheter hos 

dessa. I enkätsvaren från lärosätets representanter uttrycks också en upplevd konflikt mellan att 

lärare, på grund av lärarbrist, behöver vara i klassrummen på heltid och att lärare förväntas 

delta i ULF-aktiviteter. I förlängningen befarar en respondent att detta kan utarma den 

utbildningsvetenskapliga forskningen. Skolhuvudmän uttrycker samma problem under 

samtalen i dialogforum och efterlyser en finansieringsmodell som gör det möjligt för alla 

huvudmän i hela Sverige att delta i ULF. 

Ovan redovisas de resultat som framkommit vid analysen utifrån den teoretiska modellens tre 

nyckelelement (Hoy & Miskel, 2008). Under rubriken Diskussion i slutet av denna rapport görs 

en reflektion över hur de olika nyckelelementen samspelar eller motverkar varandra. Före 

diskussionen redovisas vad ULF-verksamheten bidragit till vid lärosätet, det som i den 

teoretiska modellen kallas utfall (Hoy & Miskel, 2008). 

Utfall - Bidrag från ULF 

I all insamlade data om Högskolan Dalarnas ULF-verksamhet är det tydligt att det är en flytande 

gräns mellan vad som faktiskt tillkommit tack vare försöksverksamheten och vad som är 

ordinarie verksamhet inom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna. Under genomlysningen 

har vi fått ta del av hur medlen från försöksverksamheten har fördelats på de ovan beskrivna 

målen under perioden 2018 – 2021 (personlig kommunikation, november 2021). Högskolan 

Dalarnas modell för ULF har utgjort en utmaning för oss som genomlysare eftersom 

försöksverksamheten integrerats i den befintliga strukturen och det därför blir svårt att urskilja 
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vad försöksverksamheten i sig bidragit med. Nedan följer en redovisning av vad vi uppfattar som 

de viktigaste bidragen till målen från avtalet med Umeå universitet (Umeå universitet, 2019a). 

Aktiviteter 

Fem mål finns beskrivna i avtalet mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet (Umeå 

universitet, 2019a). Under avsnittet Struktur ovan finns målens fullständiga formuleringar och 

kortfattat innebär dessa: stärkt samverkan; rutiner för samskapande; kombinerade uppdrag; 

stärkt utvecklings- och vetenskaplig kompetens och utveckling av former för spridning. Grunden 

för all samverkan vid Högskolan Dalarna är de samverkansavtal som upprättas med varje 

huvudman i PUD (Högskolan Dalarna, 2019a), i dagsläget 25 stycken. Vilka aktiviteter som 

genomförs hos respektive huvudman varierar och i det här avsnittet görs en genomgång av 

aktiviteter som genomförts i anslutning till ULF-försöksverksamhet och finansierats av denna. 

En sammanfattning av aktiviteterna finns i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över aktiviteter i ULF-försöksverksamhet vid Högskolan Dalarna.   

Aktivitet Tidsperiod Medverkande 

Kartläggning 2017–2021 Forskare, lärosätet 

Lär-/forskningscirklar 2018–2021 Bl.a Falu kommun, Borlänge kommun (totalt ca 

fem huvudmän) 

Samproduktion vet. artikel 2019–2020 Rättviks kommun 

Kombinerade uppdrag 2019–2021 Mora gymnasium, Borlänge kommun 

Parlärarskap 2019–2021 Sju skolor från bla Leksands kommun, Hedemora 

kommun och Falu kommun 

Lokal praktikutveckling 2020–2021 Älvdalens utbildningsförbund 

Leksands kommun, Säters kommun, Borlänge 

kommun, Mora gymnasium 

Nätverk 2018–2021 - 

I följande avsnitt görs en mer detaljerad genomgång av aktiviteter som genomförts i anslutning 

till de fem målen (Umeå universitet, 2019a). För att uppnå mål ett, stärkt samverkan, har ULF-

medlen använts för att finansiera en halvtidstjänst för en verksamhetsutvecklare. Det har inte 

skrivits in som en aktivitet i tabellen ovan men är en central del i verksamheten. 

Verksamhetsutvecklaren fanns i PUD:s organisation sedan tidigare och har haft möjligheter att 

bygga vidare på det befintliga arbetet. Verksamhetsutvecklaren beskriver att uppdraget innebär 

att kommunicera och förankra ULF-modellen internt och externt. Det ska också göras i 

samarbete med Institutionen för lärarutbildning. En reflektion i genomlysningen är att detta sätt 

att stärka samverkan har både förtjänster och svårigheter. Å ena sidan har personen med 

uppdraget god kännedom om den redan befintliga samverkan. Å andra sidan blir samverkan 

sårbar när en stor del av arbetet med försöksverksamheten görs av en enskild individ. 

För att nå mål två, nya rutiner, har en av lärosätets forskare genomfört en kartläggning under 

ovanstående period. I avtalet står att arbetet med mål två inleds med en kartläggning av några 

lärosätens befintliga modeller för samverkan mellan skolor och akademi i initierande av 

forsknings- och utvecklingsprojekt. Resultatet av kartläggningen eller om nya rutiner utvecklats 

har inte framkommit i genomlysningens data. Under perioden har lärosätet också genomfört lär-

/forskningscirklar med syfte vidareutveckla former för samverkan och att identifiera frågor som 

är relevanta för både utbildningsvetenskap och för skolor/förskolor. Ett försök har också gjort 
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med samproduktion av en vetenskaplig artikel. I det försöket deltog en medarbetare från 

lärosätet och en medarbetare från en skolhuvudman. 

Arbetet med mål tre, kombinerade uppdrag, har fått medel från försöksverksamheten som 

använts till löner för personer med dessa uppdrag. Under perioden för försöksverksamheten har 

lärosätet upprättat avtal med två skolhuvudmän för kombinerade uppdrag. Med ULF-medel har 

man då kunnat ge personer forskningstid i kombinerade uppdrag och skolhuvudmän har gått in 

med motsvarande utvecklingstid. Vid genomlysningen beskriver verksamhetsutvecklaren att 

arbetet med kombinerade uppdrag är det som utvecklats mest under försöksperioden. I avtalet 

med Umeå beskrivs att man ”vill med försöksverksamheten möjliggöra - primärt för de med 

kombinerade uppdrag - att bedriva tillämpningsinriktad praktiknära forskning tillsammans med 

forskare på Högskolan Dalarna och med förskollärare/lärare och skolledare” (Umeå universitet, 

2019a). 

Kombinerade uppdrag beskrivs av en lärosätesrepresentant som något HDA haft före ULF utan 

att riktigt fått fart på det. Det beskrivs också som något som kräver både en vilja från de 

inblandade parterna och förtroende för den som ska genomföra uppdraget. 

Då måste man erkänna att det finns lite luft i systemet. Man måste vara väldigt sjyst och 

tillmötesgående för att det ska fungera. Det bygger mycket på tillit. […] Vi kan inte skriva varje aspekt 

i ett avtal. Man måste tro att det blir bra. (LR, intervju) 

Det framkommer både förtjänster och svårigheter med uppdragen. Vid lärosätet upplever man 

att det har gett ringar på vattnet då interna forskare dragits med i praktiknära projekt och fått 

en kanal direkt in i en skola. En annan effekt man upplever är att det också stärker 

lärarutbildningen då personer undervisar där och samtidigt har undervisning i skolan. I denna 

rapport, under rubriken Struktur, beskrivs svårigheter så som att lärarna riskerar att få en stor 

arbetsbörda och att uppdragen är helt beroende av dessa enskilda individer. I vårt datamaterial 

framkommer också hur viktigt det är att personen som får ett kombinerat uppdrag är en person 

med legitimitet och mandat på skolan. 

För mål fyra, stärkt kompetens, har medel använts till flera aktiviteter där lärare och forskare 

möts. Aktiviteterna innefattar nätverk för språk och för förskoleklass, parlärarskap och lokal 

praktikutveckling. I den ekonomiska sammanfattningen (e-post, 211123) namnges aktiviteterna 

och information om innehållet har vid genomlysningen sökts i avtalet med Umeå (Umeå 

universitet, 2019a) och på PUD:s webbplats (Högskolan Dalarna, 2021a). I avtalet presenteras 

Nätverk som ”fora för att stimulera och möjliggöra kollegialt lärande och att alla aktörer på ett 

jämbördigt tar del av varandras kunskaper. Nätverket utgör en lämplig startpunkt för nya FoU-

projekt eller lärarstudenters examensarbeten” (Umeå universitet, 2019a). 

Parlärarskap lyfts fram som exempel på aktiviteter i Dalarna i delrapporter från Umeånoden 

(Umeå universitet 2019b, 2020c). I årsredovisningen från Högskolan 2019 finns följande 

beskrivning 

”Denna samverkansform innebär att erfarna handledare eller förstelärare medverkar även i andra 

delar av utbildningen tillsammans med Högskolans lärarutbildare. På så vis har Högskolan kunnat 

komplettera kompetensen inom vissa praktiknära områden såsom föräldrakontakter, 

utvecklingssamtal, sociala relationer och samverkan med elevhälsan.” (Högskolan Dalarna, 2019b) 

Sammanlagt har ungefär sju parläraruppdrag genomförts inom ramen för ULF (e-post, 211130). 

I gruppintervjun med lärosätesrepresentanter är det också något som lyfts fram som svar på 

frågan om något varit lätt i samverkan och ULF-verksamheten. En av de intervjuade har egna 
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erfarenheter av att medverka och beskriver det som en mycket positiv erfarenhet. ”Det har 

fungerat lätt är min erfarenhet. Jag har varit parlärare med en förstelärare på en skola. Och det 

är nästan bara positivt. Och lätt och roligt och givande.” (LR, intervju). I det specifika fallet har 

parlärarna arbetat tillsammans med ett moment i lärarutbildningen. De har belyst frågor ur 

skolperspektiv respektive forskningsperspektiv, frågorna har berört exempelvis demokrati och 

elevernas språk. Parlärarskapet är samverkan under en kortare tid, insatsen på 

lärarutbildningen omfattar några timmar då lärarna planerar, genomför och utvärderar 

tillsammans. Lärosätesgruppen beskriver det som en bra mötesplats för högskolan och 

skolhuvudmän. 

Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund beskrivs på webbplatsen som en aktivitet för 

arbetslag, ämneslag eller ledningsgrupper. Aktiviteten utgår från frågor eller utmaningar i 

gruppernas verksamheter. 

Med stöd av en till två forskare från Högskolan Dalarna får verksamma 

lärare/förskollärare/skolledare möjlighet att systematiskt utveckla en förståelse för den utmaning 

eller det problem som identifierats som angeläget att vilja utveckla eller ”lösa”. (Högskolan Dalarna, 

2021a) 

Totalt har fem huvudmän deltagit i Lokal praktikutveckling med finansiering från ULF och vid 

varje tillfälle har en överenskommelse upprättats mellan högskolan och huvudmännen (e-post, 

211130). Ansökan görs av huvudmännen och beslut tas i PUD-AU. Ett exempel är ett arbetslag 

som sökt och fått medel för ett projekt om elevmotivation. 

Både parlärarskap och lokal praktikutveckling framstår i genomlysningen vara aktiviteter som i 

hög grad är symmetriska och komplementära. Nätverken skulle kunna ha det också men det har 

inte framkommit lika tydligt i den data vi samlat in. Deltagarna i parlärarskap och lokal 

praktikutveckling kommer från både lärosäte och skolhuvudmän och deltar tack vare sina 

kompetenser. Inriktningen på aktiviteterna utgår från behov vid lärarutbildningen respektive 

hos huvudmännen och utformningen har möjlighet att dra nytta av alla medverkandes kunskap. 

Under försöksperioden har ett antal aktiviteter av vartdera slaget genomförts. Ännu har dock 

relativt lite av budgeten, ca en femtedel, använts till dessa aktiviteter. Här väcks tanken att det är 

ett område med potential att växa. Mål fyra har också identifierats som det område lärosätet 

planerar att utveckla under nästa försöksperiod (verksamhetschef, muntlig information). En 

liten del av medlen har också använts för mål fem, spridning och förankring. Hur det gjorts 

framgår inte av den data som samlats in under genomlysningen. 

Vad har aktiviteterna lett till? 

Representanter vid lärosätet beskriver att det genom ULF-försöksverksamhet finns mer pengar i 

systemet, att de tack vare det vågat testa fler aktiviteter för samverkan och att pengarna har 

katalyserat initieringen av aktiviteter. Att det kanske inte är helt enkelt att växla upp och 

förstärka pågående aktiviteter är en tanke som väckts vid genomlysningen. Det skulle vara lätt 

att tänka sig att lärosätet fick en flygande start men det visar sig att man inte förbrukat hela 

beloppet man haft till förfogande, man kommer att ha gjort av med ca 4,8 miljoner av de åtta 

miljonerna vid försökstidens slut (e-post, 211123). Det är också mycket möjligt att det finns fler 

effekter av försöksverksamheten än de som redovisning av förbrukade medel visar. En initiering 

skulle kunna betyda att någon som finansieras av ULF-medel arrangerar aktiviteter som 

finansieras på annat sätt. I vår data nämns forskningscirklar, lärcirklar och 

professionsutbildning för VFU-handledare som aktiviteter vilka stärkts av försöksverksamheten. 

Det är mycket som nu är prövat och det finns stor potential att växla upp försöksverksamheten 
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under nästa period. Det behövs troligtvis mer tid för att mer tydligt se effekterna av ULF. Både 

lärosätes- och huvudmannarepresentanter menar att det är för tidigt att säga säkert vad ULF-

försöksverksamheten har gett. 

Den bild som också framträder i genomlysningen är att försöksverksamheten vid Högskolan 

Dalarna i första hand har innefattat samverkan och forskning och att lärarutbildningen har 

involverats i mindre utsträckning. Samverkan med lärarutbildningen sker framför allt på 

ledningsnivå och genom lärarutbildningens lärare. Under det inledande samtalet beskrivs att 

arbetet med försöksverksamheten förstärkt samarbetet mellan samverkansarbete, forskning 

och lärarutbildning genom att representanterna i ULF-styrgrupp representerar alla tre delarna. I 

samtalet ges andra exempel på samverkan med lärarutbildningen där man upplever att man 

lyckats. Ett sådant exempel är de tidigare presenterade kombinationstjänsterna där samverkan 

sker genom att en person arbetar i båda organisationerna. Det finns också andra aktiviteter där 

lärarutbildare är med, exempelvis i parlärarskap som presenterats ovan. Studenters medverkan 

i försöksverksamheten uppges vara något av ett dåligt samvete och något som man inte tycker 

man lyckats särskilt bra med. En bidragande orsak är att man upplever att studenter får ett stort 

ansvar i samverkan, exemplet som tas upp är examensarbeten där det finns en stor förväntan i 

skolor och förskolor på att studenterna ska bidra med både forskning och utveckling. 

Erfarenheten vid Högskolan Dalarna är att det är mycket svårt att lyckas med när studenterna 

har en så pass kort tid för arbetet. Examensarbeten inom samverkan har man vid HDA därför 

tvekat att genomföra. Att få med studenterna på lärarutbildningen i ULF tycks vara en utmaning. 

Det skulle kunna bero på valet att utgå från lärosätets etablerade form för samverkan. I den är 

samverkansformer mellan forskare och huvudmän redan utvecklade och prövade sedan tidigare 

medan samverkan med lärarutbildningens studenter och huvudmän kräver en ny struktur. 

Verksamheten vid Högskolan Dalarna i relation till Umeånoden 

Vid Umeånoden har de medverkande lärosätena tagit fram ett gemensamt processdokument, 

ULF-plan (Umeå universitet, 2020a). I detta anges de gemensamma utgångspunkterna för 

nodens arbete. De ”grundläggande ställningstagandena” som uttrycks i ULF-planen är följande:   

• 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 
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. 

Nedan jämförs Umeånodens gemensamma syften med det som framkommit i genomlysningen 

av Högskolan Dalarnas försöksverksamhet. 

Försöksverksamheten uppfyller syftet i den första punkten, den är inte primärt en fördelning av 

medel till praktiknära forskning. Sammanställningen i Tabell 1 visar att de aktiviteter som 
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genomförts varierar och är exempel på olika samverkansmodeller. I försöksverksamheten ingår 

ingen direkt finansiering av forskningsprojekt men forskningsanknytning finns, kanske tydligast 

i de kombinerade uppdragen men också som en effekt av lokal praktikutveckling. Flera av 

aktiviteterna fanns redan tidigare på högskolan och är därför inte ”nya” men har utvecklats 

genom verksamheten. 

Den verksamhet som genomförts vid Högskolan Dalarna visar flera tecken på att samverkan 

mellan skolhuvudmän och lärosäten utformas för att vara symmetrisk och komplementär. 

Aktiviteter för verksamhetsutveckling innefattar personer som kan bidra med såväl beprövad 

erfarenhet som forskningsperspektiv. I vilken utsträckning arbetet med försöksverksamheten 

har en symmetrisk och komplementär ansats skiftar också något beroende på vilken del av 

försöksverksamheten som studeras. Styrningen av ULF-försöksverksamhet görs i stor 

utsträckning från lärosätet i styrgruppen för ULF. De aktiviteter som genomförs har dock alla en 

tydlig symmetrisk och komplementär utgångspunkt. De innefattar deltagare från båda parter i 

samverkan och det finns strukturer för att fånga upp utvecklingsbehov hos båda parter. 

Initiativet till aktiviteterna kan komma från personer på lärosätet såväl som personer hos 

skolhuvudmän. 

Skolors behov ligger till grund för flera aktiviteter inom försöksverksamhet vid Högskolan 

Dalarna och även om inga forskningsprojekt har finansierats med ULF-medel finns det tecken på 

att försöksverksamheten kan bidra till den typen av forskning. Ett exempel är att deltagarna i ett 

av projekten för Lokal praktikutveckling senare sökt medel från Skolforskningsfonden som finns 

i högskolans samverkansmodell. Projektet för lokal praktikutveckling finansierades med ULF-

medel medan medel i Skolforskningsfonden kommer från annat håll. En rimlig tolkning är att 

samarbetet för forskningsprojektet underlättats av deltagarna etablerat en samverkan redan 

innan ansökan gjordes. Utöver lokal praktikutveckling finns även andra aktiviteter i 

försöksverksamheten som har potential att fånga upp skolors behov i ett sammanhang där ett 

forskningsprojekt skulle kunna utformas. I både kombinerade uppdrag och parlärarskap finns 

deltagare med forskningskompetens såväl som deltagare med stor kunskap om skolors behov. 

Det innebär goda förutsättningar för att utveckla forskningsprojekt utifrån gemensamma 

intressen. Exempel ovan, då Lokal praktikutveckling utvecklas till ett forskningsprojekt, visar 

också hur den praktiknära forskningen och verksamhetsutvecklingen kan samverka. 

Praktiknära forskning är ett etablerat område vid HDA och det tycks som att ULF-

försöksverksamhet har haft ett annat fokus än detta. Den forskning som ändå genomförs i 

anslutning till aktiviteterna kan förutsättas uppfylla sedvanliga kvalitetskrav. Forskningen 

genomförs av forskare som verkar vid lärosätet och finns i en etablerad forskningsmiljö. Vi hittar 

ett exempel i vårt datamaterial för hur man arbetat för att vidareutveckla tillämpningsinriktad 

utbildningsvetenskaplig forskning. Det är en aktivitet där en medarbetare hos en skolhuvudman 

samproducerat en vetenskaplig artikel med en av högskolans forskare. Även där kan det 

förutsättas att anknytningen till lärosätet gör att kvalitetskriterierna uppfylls.  

Lärarutbildningen är involverad i försöksverksamheten. Medarbetare på lärarutbildningen 

deltar i försöksverksamheten genom parlärarskap och i kombinationstjänster finns personer 

som både undervisar och forskar. Det finns ännu ingen organisatorisk struktur för studenters 

medverkan i högskolans försöksverksamhet i ULF. Det är något som lärosätesrepresentanter 

uttrycker en medvetenhet om och en önskan om att utveckla i framtiden. 
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Den sista punkten i ULF-planens lista uttrycker att ett engagemang och en medfinansiering 

förväntas av deltagande parter. Vid Högskolan Dalarna finns en grundförutsättning för detta i de 

samverkansavtal som upprättas med medlemmarna i Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 

(Högskolan Dalarna, 2019a). Alla deltagande huvudmän bidrar på så sätt till finansieringen av 

PUD:s verksamhet. En rimlig tolkning är att skolhuvudmännens engagemang i de olika 

aktiviteterna varierar. Det är inte troligt att alla 25 huvudmännen deltar, även om det inte 

framkommit hur många som deltar i nätverken. Allt som framkommit i genomlysningen tyder 

dock på att alla de som medverkar i olika aktiviteter är engagerade i dessa. 

Nedan visas en illustration över en idealbild kring hur ULF-samverkan kan ta sig till uttryck 

(figur 3). Där är skolutveckling, forskning och lärarutbildning likvärdiga och beroende av 

varandra för att möjliggöra kvalitet inom verksamheterna och bra utbildning för barn, elever 

och studenter. I praktiken är denna idealbild inte lika enkel att genomföra. Vid Högskolan 

Dalarna har samverkan mellan skolutveckling och forskning betonats i ULF-arbetet, medan 

lärarutbildningens medverkan är nedtonad inom ULF. 

 

 

Figur 3. En idealiserad bild av ULF i överlapp mellan lärarutbildning, skolutveckling och forskning 

Diskussion 
I följande avsnitt avslutas rapporten med en diskussion med reflektioner över genomförande 

och analys i genomlysningen och över rapportens resultat. Diskussionen tar också upp tankar 

som väckts under arbetet med rapporten. 

Under arbetet har data samlats in på ett flertal sätt för att ge en så fyllig bild som möjligt av 

försöksverksamheten men underlaget har sina begränsningar. Rapportens resultat bygger på 

data som insamlats från relativt få respondenter, det gäller både lärosätesrepresentanter och 

representanter för skolhuvudmän. Det finns ändå anledning att tro att resultatet speglar den 

verksamhet som bedrivs på Högskolan Dalarna. Deltagarna som varit med i intervjuer och som 

svarat på enkäter är utvalda av lärosätets ULF-ansvarige utifrån att de har kännedom om 

försöksverksamheten. De representerar dels lärosätets ULF-representanter och dels två 

skolhuvudmän. En förstärkning av resultatet kunde ha åstadkommits om representanter från 

fler skolhuvudmän och flera aktiviteter hade deltagit vid datainsamlingarna. 

Det faktum att relativt få representanter från skolhuvudmän bedöms ha kännedom om ULF 

leder till en fråga om vilka som deltar i aktiviteterna? I listan över aktiviteter (tabell 1) finns sju 

huvudmän och ytterligare några deltar men det är flera av skolhuvudmännen i PUD som med 
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stor sannolikhet inte deltar. I den teoretiska modell som använts i genomlysningen finns en 

kongruens, en relation, mellan nyckelelementen i modellen (Hoy och Miskel, 2008). Relationen 

mellan struktur och kultur handlar om i vilken utsträckning strukturen stärker den 

gemensamma kulturen. En tanke som väcks i genomlysningen är i vilken utsträckning 

strukturen, organiseringen, av samverkan understödjer vilka aktiviteter som bedrivs och vilka 

personer som deltar. Ansökningar kan lämnas av alla huvudmän som finns inom PUD men det 

tycks vara ett begränsat antal som verkligen gör det. Att de som medverkar i ULF ännu är ett 

begränsat antal skulle kunna vara en effekt av att försöksverksamheten har en 

samverkanskultur som till en del bygger på personliga kontakter. Det skulle då göra det lättare 

att utveckla aktiviteter med de huvudmän som redan har kontakter på lärosätet. En annan 

möjlig orsak till att få bedöms känna till ULF skulle kunna vara att lärosätets ULF-arbete har 

integrerats så väl i den tidigare verksamheten att få förstått att det pågår en försöksverksamhet. 

I arbetet med datainsamling och analys har vi flera gånger frågat oss om det här är ett problem 

för någon fler än oss som ska göra genomlysningen. 

Ett tänkbart problem av en långtgående integration mellan ULF och övrig samverkan skulle 

kunna vara att det blir svårt att sprida den kunskap som försöksverksamheten vid Högskolan 

Dalarna ger. Det finns stor erfarenhet av samverkan vid Högskolan Dalarna och potential för att 

bidra med mycket kunskap till ULF-försöksverksamhet på ett nationellt plan. ULF-avtal är en 

verksamhet som kommer att permanentas och då utformas efter resultaten från 

försöksperioden. Försöksverksamheten vid Högskolan Dalarna kan ge information om viktiga 

faktorer att ta hänsyn till för att få en långsiktig och hållbar samverkansstruktur. Under 

genomlysningen har det dock inte alltid varit helt enkelt att hitta information om alla aktiviteter 

och vilka som deltar i dem. Det är förlust för försöksverksamheten nationellt då lärosätet har 

etablerade samverkansstrukturer och aktiviteter sedan länge. Lärdomar från arbetet med att 

upprätta och upprätthålla strukturer och genomföra aktiviteter på Högskolan Dalarna kan ge 

värdefullt bidrag till försöksverksamheten ULF. 

Organiseringen av ULF-verksamheten har delvis förflyttat tyngdpunkten för samverkan från att 

den till stor del legat hos PUD till att den nu också innefattar en styrgrupp på lärosätet. I den 

teoretiska modell som används i vår genomlysning finns en kongruens mellan struktur och 

politik (Hoy och Miskel, 2008). Författarna menar att den avgörande fråga man kan ställa sig är i 

vilken utsträckning maktrelationer underminerar de byråkratiska förväntningarna? Makt skulle 

i det här fallet kunna vara vem som avgör vad som ska göras i försöksverksamheten och de 

byråkratiska förväntningar kan vara gemensamma utgångspunkter som tagits fram vid noden. 

En reflektion utifrån det är att under försöksperioden har ett fåtal personer på lärosätet haft 

stort inflytande över samverkan i ULF men det är också något som nyligen har förändras då 

antalet deltagare i styrgruppen har utökats. Det ger större möjlighet att tillvarata fler personers 

perspektiv på samverkan. En annan viktig aspekt kan vara att försäkra sig om att 

huvudmännens perspektiv inkluderas för att samverkan ska vara symmetrisk och 

komplementär. 

Som tidigare beskrivits finns det sedan lång tid en inarbetad kultur av samverkan på Högskolan 

Dalarna och i PUD. I vilken utsträckning kulturen kommer i konflikt med politik är den tredje 

jämförelsen man gör i den organisationsteoretiska modell som använts (Hoy och Miskel, 2008). 

En avgörande fråga är i vilken utsträckning makt kommer i konflikt eller underminerar 

kulturen? Vid en granskning av det som framkommer i avsnittet om politik i denna rapport så 

framträder olika perspektiv på legitimitet. Dels kan forskningsinriktningen ifrågasättas i vissa av 
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lärosätets forskningsmiljöer och dels kan ett vetenskapligt perspektiv ibland upplevas onödigt 

krångligt av medarbetare i huvudmännens verksamheter. Det är svårt att avgöra hur stort det 

problemet är men det kan vara två perspektiv att beakta vid det fortsatta arbetet med 

försöksverksamheten. En avslutande sammanfattning är att det som framkommit i arbetet med 

denna rapport visar att det hos alla medverkande finns ett stort intresse och engagemang att 

bygga vidare på i det fortsatta arbetet med ULF-försöksverksamhet. 
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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 

 


