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Sammanfattning 
 

Den här 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. Speciellt fokus har riktats mot respektive lärosätes arbete i 

relation till de gemensamma utgångspunkter som tagits fram gemensamt i noden. I denna 

lärosätesrapport fokuseras Luleå tekniska universitet (LTU) 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. 

Data har sedan analyserats utifrån en system- och processteoretisk utgångspunkt. Våra resultat 

visar att LTU har arbetat brett under försöksverksamhetstiden. Det finns en tydlig kärna där vad 

som är ULF kan identifieras men runt denna finns det ringar av andra aktiviteter som korsas och 

i vissa fall smälter samman. På detta sätt har man skapat ett mervärde av ULF-satsningen vid 

LTU både inom lärosätet men också för de huvudmän som de samverkar med. Vi kan se att det 

finns utmaningar i LTU:s ULF-arbete vilket handlar om att få med de mindre kommunerna i 

samverkan och aktiviteter samt att lärarutbildningen inte än, på ett tydligt sätt, har kopplats till 

ULF. Båda dessa utmaningar har ger man uttryck för att man, under genomlysningsperioden, 

arbetar aktivt med. Vi kan också se att befintlig kunskap och kontaktnät har haft en betydelse för 

ULF-arbetet vid LTU. Det finns sedan tidigare kunskaper om praktiknära forskning bland de som 

arbetar med ULF vilket bidrar till att försöksverksamheten vid LTU integreras i en miljö där 

denna kunskap kan främja ULF-arbetet. Vidare har LTU byggt upp en nära samverkan med Piteå 

kommun som är engagerade i FoU-satsningar tillsammans med både LTU och Umeå universitet. 

Dessutom arbetar personer inom ULF deltid i kommunen i syfte att koppla ihop 

utbildningsvetenskaplig forskning med praktik. Ett sådant samarbete kan agera som en 

katalysator för samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän. Sammanfattningsvis kan vi se att 

det finns utmaningar i samverkan men att LTU har haft ett brett perspektiv där man ämnat 

involvera många aktörer i olika former av samverkan. Detta gäller både internt på lärosätet och 

externt ute bland de olika huvudmännen samt att de nodgemensamma utgångspunkterna i ULF-

planen blir tydligt synliga i de aktiviteter som genomförts genom ULF på LTU.   
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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 fokuserar, kan utifrån regeringens formuleringar, förstås som ett sätt 

att stärka denna ambitionen.    

 

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 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). 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).  

 

Inom Umeå-noden 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:   
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• ”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   
 

Genomlysaruppdraget var relativt löst formulerat med utrymme, för genomlysargruppen, 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 
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delrapport författats och redan avrapporterats där skolhuvudmännens perspektiv är i 

fokus (Ahlström m.fl. 2021).    

Alla i genomlysargruppen har 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 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 Luleå tekniska universitet (LTU) och deras arbete med att realisera 
ULF-försöksverksamheten. Syftet är att beskriva och analysera hur LTU 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:   
 

• 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 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.   
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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). I vår 

anpassning (se figur 1 nedan) har vi valt att utesluta de individuella systemen eftersom vi inte 

haft möjlighet att studera den individuella nivån empiriskt inom ramen för genomlysningen.   

 

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

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

vår applicering av modellen handlar det om förutsättningar så som personal och kapital, tid, hur 

uppdraget hanterats, styrning och befintliga samverkansarenor med skolhuvudmän. Variationer 

i dessa antas påverka omvandlingsprocessen.   

 

I oktogonen, 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 på djupet gällande ULF-organisationens befintliga kultur och 
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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. Vi har i vår analys valt att modifiera modellen något och plockat bort den fjärde 

delen, individ. 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 men också i relation 

till genomlyargruppens uppdrag.  

 

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.   

 

En utgångspunkt för oss genomlysare har varit just ULF-planen vilket skall kunna förstås som en 

gemensam tolkning och förståelse för det som efterfrågas av ULF som försöksverksamhet, vad 

förväntas lärosäten att stärka, utveckla och förbättra? Om man i detta fall försöker sig på en 

liknelse. Detta dokument, ULF-planen, kan ses som ett recept på vad som skall tillagas. En 

utmaning är dock att lärosätenas möjlighet att tillaga den rätt som beskrivs i receptet varierar. 

Ett lärosäte kan ha väl förspänt med kastruller, spis och ugn samt ett skafferi med alla 

ingredienser. Ett annat kanske helt saknar ingredienser, eller har en del och saknar andra samt 
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dessutom behövs en värmekälla för att kunna laga till det som efterfrågas. Denna liknelse syftar 

till att beskriva de olika förutsättningar lärosätena har som ingång i detta ULF-arbete. För att 

kunna synliggöra hur man arbetat, givet uppdraget (receptet) och de olika verksamheternas 

förutsättningar (kokkärl, ingredienser etc.) har vi valt denna processmodell. Genom denna vill vi 

synliggöra de olika förutsättningar som råder på de olika lärosätena och hur man gått tillväga för 

att, givet dessa, kunna tillaga en den rätt som receptet beskriver. Denna liknelse bygger på att 

slutresultat kanske inte blir exakt likadant eftersom förutsättningarna är olika men med 

utgångspunkt i uppdraget skall alla kunna presentera en rätt som ser likartad ut och där 

smakerna känns igen oavsett från vilken av lärosätenas tallrik man tar en tugga. 
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Material, metod 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. Det underlag som har använts i denna rapport kopplat till LTU 

är ett inledande samtal med två företrädare för LTU samt en gruppintervju med fyra företrädare 

för lärosätet. Utöver det har tio företrädare för huvudmän deltagit i dialogforum. En enkät 

skickades också ut till både representanter för huvudmän och LTU. Till skolhuvudmännen 

skickades det ut enkäter till 15 företrädare och 11 svar kom in. Till företrädare för lärosätet 

skickades 13 enkätförfrågningar ut och 11 svar kom in.  

 

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 vad ULF är för dom, 

och hur lärosätet har arbetat med ULF och hur de har arbetat i relation till skolhuvudmännen. 

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. Deltagande var 

mellan tre och fyra personer från varje lärosäte och två genomlysare. Inledande tid ägnades åt 

att diskutera de organisationskartor vi hade skapat över deras ULF-organisation utifrån hur vi 

förstått det från det inledande samtalet samt genom sökningar och läsning på hemsidor. 

Eventuella synpunkter togs med i revidering av organisationskartorna och de har därefter i vissa 

fall följts upp via e-postkorrespondens för att verifiera de organisationskartor vi skapat. 

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 

gemensamma, men ett antal frågor var anpassade till varje lärosäte utifrån det vi 

i genomlysargruppen upplevde otydligt eller ville ha mer kännedom om.    
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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 23 frågor och påståenden att ta ställning till (se Bilaga 2 och 3). Påståendena 

berör tematikerna samverkan, verksamhetsutveckling, forskning och utbildning där 

respondenterna ombads ange i vilken grad de instämde med respektive påstående på en sex-

gradig skala (inte alls – instämmer helt).    
 

För att nå, för ULF relevanta, respondenter bad vi representanterna i lärosätesgruppen att skapa 

en lista med e-postadresser över personer vid deras lärosäte som arbetar med ULF, och även en 

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

är involverade i 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 och antalet tillfrågade varierar mellan fyra och 25. 

Möjligen skulle antalet tillfrågade reglerats mer för att undvika ett skevt deltagande mellan de 

samverkande lärosätena. Samtidigt ser samverkan olika ut vid olika lärosäten och man 

samverkar med olika många skolhuvudmän vid de olika lärosätena vilket också återspeglas i 

enkätsvaren.  
 

Alla de angivna personerna på lärosätenas listor fick ett mejl med en länk 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. Efter kompletteringen hade enkäten till skolhuvudmännen nått totalt 77 

personer och av dessa hade 34 personer besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 44 

procent. Enkäten till lärosätena nådde 65 personer och av dessa besvarade 45 personer 

enkäten. Bortfallens omfattning varierar dock mellan de samverkande lärosätena. 

 

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. 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 
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LTU och UMU i förhållande till de övriga lärosätena. 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. Dessa har 

analyserats utifrån en tematisk analys. Det innebar att samtalen lyssnades på och 

anteckningarna lästes och kategoriserats utifrån vad som framträder i materialet med Hoy & 

Miskels processmodell som analysram.  

 

 

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 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 för 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.   
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ULF-försöksverksamhet vid Luleå tekniska universitet 
 

I detta avsnitt är det Luleå tekniska universitets realisering av ULF-försöksverksamheten som 

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

Inledningsvis är det LTU:s förutsättningar som beskrivs, därefter går vi in på 

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

och slutligen utfallet. I det efterföljande avsnittet lyfter vi analysen i förhållande till de 

nodgemensamma utgångspunkterna för att besvara den fjärde frågeställningen; om hur 

processerna kan betraktas i relation till de nodgemensamma utgångspunkterna. Avslutningsvis 

följer ett diskussionsavsnitt.    

 

Förutsättningar vid LTU  

 

År 1971 inrättades Högskolan Luleå och var då den femte tekniska högskolan i Sverige. År 2021 

när denna rapport skrivs firar universitetet 50 år och idag har verksamheten 1770 anställda och 

ca.  17 200 studenter (LTU 2022b). Vid LTU bedrivs lärarutbildning inom förskola, grundskola 

och gymnasium (LTU 2022b). LTU är ett lärosäte som skapades som ett resultat av behovet av 

en högskola i regionen kopplat till den kompetens som efterfrågades. Mot denna bakgrund kan 

man säga att samverkan sitter i lärosätets väggar. När LTU startade upp ULF-verksamheten 

saknades till stor del en arena som ULF kunde sättas in i, det fanns dock tidigare ett RUC1 men 

det lades ned 2014. Trots att det inte fanns en formell arena för samverkan så pågick det 

samverkan mer informellt baserat på olika individers insatser. Det gjorde att de tog ett omtag i 

syfte att skapa en ny arena vilken beskrivs nedan (struktur) i organisationskartan och där den 

formella samverkansytan utgörs av det regionala samverksansrådet. I relation till ULF så klev 

LTU på i ett relativt sent skede (var inte med från det att det startades upp), och skrev ett avtal 

med Umeå-noden vid årsskiftet 2018/19. På LTU är det en institution/avdelning som bär ULF. 

ULF vid LTU har i dagsläget fem avtal med skolhuvudmän, Piteå kommun, Luleå kommun, 

Skellefteå kommun, Kalix kommun samt Nya läroverket (fristående skola). ULF vid LTU 

finansieras via 4 miljoner som kommer från noden och som motfinansieras av lärosätet med 

samma summa. 

På LTU är det två personer som har en del av sina tjänster inom ULF, en ULF-koordinator (25%) 

och en ULF-samordnare (20%). En aspekt som har med LTU:s förutsättningar att arbeta med 

ULF är att den person som har uppdraget ULF-samordnare har inom ramen för sin forskning 

arbetat med ämnen tydligt kopplade till ULF:s uppdrag. Detta rör sig om frågor om aktions- och 

praktiknära forskning vilket ger, trots att LTU kom in senare i ULF, en god förförståelse för vad 

ULF ämnar utveckla både hos lärosäte samt huvudmän. Vidare har samma person dessutom 

arbetat som flexitforskare (en samverkanstjänst) i Piteå kommun. Syftet med denna tjänst var 

att skapa samverkansytor mellan LTU och Piteå kommun i frågor som rör såväl forskning som 

utvecklingsarbete. Det övergripande syftet med denna satsning var att analysera och kritiskt 

granska erfarenheter av att arbeta med forskning och ett forskningsbaserat arbetssätt i 

undervisning genomförda av personer inom både akademin och kommunen. Vidare var ett 

 
1 Regionalt utvecklingscentrum 
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delsyfte att identifiera styrkor, möjligheter och utmaningar i samverkan mellan lärosäte och 

huvudman. 

Sammanfattningsvis kan förutsättningarna beskrivas som att man kom in i ett sent skede och att 

man har fått arbeta snabbt för att bygga upp strukturer för samverkan. Denna process kan ha 

underlättats av att det inom organisationen finns en förkunskap om samverkan mellan lärosäte 

och huvudmän. Vidare att innehållet i ULF, med fokus på praktiknära forskning och processer, 

var ett ämne där det inom organisationen finns goda kunskaper och ett ämne inom vilket man 

har bedrivit forskning. 

 

Organisering: ULF vid LTU  
 

Nedan presenteras ULF vid LTU med stöd i begreppen struktur, kultur och politik vilka är 

hämtade från Hoy & Miskels organisationsmodell. 

 

Struktur 

 

I denna del beskrivs hur ULF har organiserats vid LTU genom en organisationskarta. Syftet med 

organisationskartan är att synliggöra hur man organiserat verksamheten i stort samt vilka olika 

aktörer som är inblandade i samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationskarta för ULF-försöksverksamhet vid Luleå tekniska universitet 
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Kartan är upplagd genom att den vänstra delen beskriver lärosätets organisation och den högra 

skolhuvudmännens. I mitten av kartan beskrivs samverkansytan samt vilka som ingår i detta 

forum. Som bilaga finns också en organisationskarta som LTU själva har tagit fram som ger en än 

tydligare bild av aktiviteter samt relationer mellan olika aktörer inom ramen för LTU:s 

samverkansarbete.  

I mitten av organisationskartan finns samverkansrådet som behandlar frågor som berör ULF. I 

detta råd ingår det personer från både lärosäte och huvudmannarepresentanter. 

Samverkansrådet är ett rådgivande organ och beslut kopplade till ULF tas antingen av 

skolhuvudman eller om det gäller båda tas de i de olika beslutande organen hos de olika 

aktörerna (lärosäte respektive huvudman), i LTU:s fall görs detta i ledningsgruppen för HLT avd. 

PSÄ. I det regionala samverkansrådet finns det representanter från huvudmän och de träffas 

också själva inom ramen för ett skolchefsnätverk. Frågor som rör ULF är också en del av detta 

nätverks agenda. Kommunförbundet Norrbottens kommuner ansvarar och administrerar detta 

närverk. Representanter från huvudmän i samverkansrådet bestäms av huvudmännen själva 

och dessa representerar fyra olika geografiska områden plus att det finns en representant från 

en kommun i Västerbotten (Skellefteå) som är adjungerad. Samverkansrådet finansieras av de 

deltagande organisationerna och ordförandeskapet roterar (vartannat år) där lärosäte och 

huvudmän turas om. Norrbottens kommuner har också tagit ansvar kring frågor som handlar 

om att inkludera fristående aktörer i relation till vad som sker inom ramen för ULF-samverkan. 

Men i formell mening saknar delaktiga fristående skolor direkt koppling till samverkansrådet. 

Finns dock ett nationellt nätverk för de fristående skolorna där den representant som finns med 

i det regionala samverkansrådet kan få en arena där hen kan lyfta in och dryfta ULF-frågor. 

Denna representant är dessutom en aktiv deltagare i den nationella gruppen för fristående 

skolor. 

I det som kan beskrivas som LTU:s operativa arbete med ULF på LTU finns två nyckelpersoner, 

en ULF-koordinator (25%) och en ULF-samordnare (20%). I intervjuerna ges också uttryck för 

att man anser att det finns en styrka i att vara en begränsad grupp vilket gör att det blir korta 

beslutsvägar och saker och ting blir gjorda. Detta beskrivs också i följande citat: 

Överlag fungerar samverkan bra. Vi är en mindre organisation som har relativt kort beslutsvägar. 

Dock behöver vi hitta en inre organisation med tydliga funktioner som arbetar på ett hållbart sätt.                 

(Lärosätesrepresentant 1)  

Kopplat till citatet ovan så pågår det också en organisationsöversikt i syfte att genomföra 

förändringar i organisationsstrukturen. Denna förändring syftar till att skapa en ny 

samverkansplattform där ULF är en del. Det finns dock idag ett flertal aktiviteter på eller 

administrerade av LTU som kan kopplas indirekt till ULF (se bilaga 1). En sådan är forskarskolan 

PROFS (Praktiknära skolforskning). Relationen mellan forskarskolan PROFS och ULF är bland 

annat att doktorander kopplade till PROFS gör sin institutionstjänstgöring inom ramen för ULF-

aktiviteter som t.ex. UDiN2. PROFS3 och ULF är två skilda verksamheter men de har 

beröringspunkter eller brytpunkter där de också går in i varandra som t.ex. doktorandernas 

arbete (se Umeå universitet 2019). Det finns ett uppdrag att arbeta i samverkan tillsammans 

med finansiärer inom ramen för PROFS arbete och där sker det en hel del aktiviteter som är i 

 
2 UDIN – Utvecklingsdialog i norr (Se nedan under Kultur) 
3 Finns inskrivet i avtalet med Umeå-noden 
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ULF-anda. Vi ser också att under intervjuerna ger lärosätesrepresentanter uttryck för att det 

ibland kan vara svårt att se eller avgöra vad som är och inte är ULF-relaterat i praktiken samt att 

det kanske inte heller alltid är viktigt att göra den åtskillnaden samt att lyfta in t.ex. PROFS i 

avtalen som skrivs mellan lärosäte och huvudmän. Det är kunskapsutveckling i samverkan som 

är aktiviteten och avnämaren kan därmed beskrivas vara av mindre betydelse. En av 

lärosätesrepresentanterna beskriver vikten av att integrera dessa olika delar med varandra: 

Det uppstod många saker samtidigt, forskarskolan var en sak, ULF var en sak de startade ungefär 

samtidigt och drog igång sin verksamhet (…) vi uppmärksammade att det är ungefär samma saker vi 

håller på med här och då blev det väldigt viktigt att vi inte bygger parallella strukturer för de 

parallella aktiviteter vi har utan de ska in i samma struktur och då blev avtalen en sån möjlighet 

(Lärosätesrepresentant 2) 

Vidare finns det en central organisation vid LTU som arbetar för samverkan med det omgivande 

samhället. Detta är också ett centralt och uttalat mål för hela LTU att främja och stärka 

samverkan. Denna centrala organisation har inte en direkt koppling till ULF vilket kan leda till 

att samverkan sker på flera fronter samtidigt. Det kan därför vara svårt för de som arbetar med 

ULF att veta vad som görs inom ramen för de olika samverkansstrukturerna trots att de arbetar 

mot samma avnämare.  

 

Kultur 

 

Nedan kommer resonemang och motiv kring den samverkanskultur som LTU eftersträvar att 

skapa att presenteras genom hur man har valt att organisera samverkan inom ramen för ULF. 

När man initialt skulle skapa en arena för samverkan fanns det flera utgångspunkter som var 

ledande i organiseringsarbetet.  En sådan var att man på LTU ville att det skulle finnas en 

geografisk spridning bland kommunerna så att det inte bara blir de resursstarka kommunerna 

vid kusten som blir representerade. Ett sätt är att organisera för att säkerställa en sådan 

spridning var att man via en geografisk indelning av Norrbotten i fyra områden där alla har en 

representant i det regionala samverkansrådet, varje representant utses av huvudmännen inom 

varje enskilt område, utöver detta ingår en adjungerad representant från Västerbotten 

(Skellefteå). Detta skapar förutsättningar för att många av de mindre kommunerna kan vara 

representerade via sin geografiska region. I de fall när någon representant hoppar av sitt 

uppdrag utses en ny representant från det specifika geografiska området av de kommuner som 

ingår i denna.  

När väl samverkansarbetet kom igång så började man med workshops i det regionala 

samverkansrådet för att inventera vilka behov som kan identifieras hos huvudmännen 

respektive lärosäte. Utifrån denna inventering gjordes en sammanställning vilken i sin tur ledde 

till samverkansrådets tre prioriterade områden: 1. Kompetensförsörjning, rekrytering och 

lärarutbildning. 2. Praktiknära forskning och FoU. 3. Formaliserad samverkan, styrning och 

ledning. En utgångspunkt har varit att alla prioriterade områden skall innehålla både lärosätes- 

och huvudmannaperspektiv. Dessa prioriterade områdena kan ses som en verksamhetsplan för 

ULF-samverkan vid LTU. Dessa prioriterade områden skulle också ligga i linje med de 

gemensamma utgångspunkterna som beskrivs i den nodgemensamma ULF-planen. De 

aktiviteter som genomförs och/eller initieras skall också vara kopplade till de prioriterade 

områdena, ”planen” utvärderas årligen. Behovet av att fortsätta med ett prioriterat område följs 

också upp eller om det finns nya, viktigare, områden som bör prioriteras.  
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Begreppen symmetriskt och komplementärt har, enligt lärosätesrepresentanterna, varit ledord 

genom hela LTU:s ULF-arbete. I FoU-utlysningar har det var viktigt/självklart att både lärosäte 

och huvudman är med och att man i ansökningsprocessen synliggör det symmetriska och 

komplementära. Det finns utmaningar i samverkan men överlag verkar både 

lärosätesrepresentanter och representanter från huvudmän nöjda med hur samverkan har gått 

till och att man har kunnat leva upp till ambitionen att arbeta symmetriskt och komplementärt. 

En huvdmannarepresentant uttrycker sig på följande sätt: ”det är slående hur bra det har gått att 

mötas i ögonhöjd”. En viktig aspekt är att forskare som kommer in från universiteten i olika 

aktiviteter inte skall förstås som experter eller konsulter som kommer och ”styr upp” 

verksamheten. Snarare är fokus att det skall bidra till att skapa kunskaper som gagnar båda 

verksamheterna t.ex. genom att bidra med ny kunskap som kan komma lärarutbildningar till 

gagn på lärosätet. Inom ramen för varje projekt/aktivitet finns det två projektledare, en 

representant från huvudmannen och en från lärosätet. Under intervjuerna beskriver en 

representant för lärosätet en av de positiva effekter ULF har fått för hen som forskare: 

ULF har gett mig möjligheten att göra det jag alltid velat gör, alltså den här kontakten med lärarna. 

Det är det som är mitt jobb har jag alltid känt men det har funnits så små möjligheter att göra det 

tidigare… så det ser jag som väldigt positivt. (Lärosätesrepresentant 2) 

Projekt/aktiviteter (FoU) initieras och formuleras inte på huvudmannanivå utan lärare och 

rektorer är med och identifierar behov och utvecklingsområden. Avtalen skrivs och förhandlas 

dock på huvudmannanivå. I workshopsarbetet i syfte att skapa verksamhetsplanen (se ovan) var 

det en bred inbjudan där personer inom utbildning som arbetar med utvecklingsfrågor blev 

inbjudna. Där ingick både lärare, rektorer, VFU-samordnare och representanter för huvudmän. 

Kommunerna själva bedriver också arbete med att stärka underifrånperspektivet både genom 

att identifiera utvecklingsområden och i andra fall att förankra FoU-insatser ute i verksamheter 

som ingår i olika aktiviteter. Ett exempel som lyfts fram i intervjuerna är en aktivitet som heter 

Utvecklingsdialog i norr (UDiN). UDiN beskrivs som ett gott exempel där underifrånperspektivet 

kan stärkas. UDiN är en mötesplats för rektorer, lärare, lärarutbildare och forskare där frågor 

som rör utbildning och forskning diskuteras och en mötesplats for olika professioner inom både 

skola och universitet. En av lärosätesrepresentanterna uttrycker vikten av att mötas över dessa 

gränser och att det skapar en ny förståelse för varandras verksamheter: 

Vi lär ju känna varandras organisationer på ett mycket tydligare sätt (…) vi måste prata med 

varandra för att skapa relationer och det är enda sättet att börja förstå varandras verksamheter. 

Ibland sätter en organisation tidsmässiga begränsningar och en annan gång kanske det är vår 

organisation som säger ”nämen det där skulle man ju ha sagt för ett halvår sedan… jaha men hur gör vi 

nu då?” Man blir lite mer förlåtande… jamen det ser olika ut. (Lärosätesrepresentant 3) 

En av huvudmannarepresentanterna ger uttryck för ett liknande sätt att tänka och lyfter fram att 

själva samverkan skapar ett lärtillfälle men också ett sätt att bygga ett gemensamt 

förhållningssätt och kultur.  

Det har varit både enkelt och utmanande. Att lära sig hur man samverkar är ju ett lärande i sig. När 

det gäller att se nyttan av vad andra kan som man själv inte kan, öppnas ju för nya idéer. Det gäller 

framförallt att lyssna och lära samt att genomsyras av ett win-win tänkande. 

(Huvudmannarepresentant 3) 

Avslutningsvis beskrivs också att LTU, som lärosäte, vill stärka sina kopplingar till olika parter 

utanför universitetet. Som ett lärosäte med många olika utbildningar och inriktningar så måste 

en sådan samverkan ske på många olika fronter samtidigt. Därför menar man att oavsett om det 
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rör industrier eller skolhuvudmän fungerar ULF som satsning väldigt bra in i en sådan(t) strävan 

och kulturbyggande. 

 

Politik: makt och intressen  

 

I följande del kopplas den data som samlats in till den del i Hoy & Miskels modell som berör 

olika friktionsytor inom ramen för ULF. Dessa kan avse internt hos huvudman samt lärosäte 

eller utmaningar som uppstår i mötet mellan två olika verksamheter.  

En intern utmaning på LTU är att lärosätet centralt inte har gått in med så mycket som de som 

arbetar med ULF önskat utöver den summa som motfinansierats om 4 miljoner. Därför ger man 

uttryck för att man skulle sett ett större ansvar för de ekonomiska bitarna längre ut i 

organisationen. De ekonomiska förutsättningarna mellan lärosätena varierar beroende på vart 

ULF ligger i organisationen och ligger det under en avdelning finns det begränsningar genom att 

man inte kan nyttja centrala strategiska medel.  

Vidare beskrivs av lärosätesrepresentanterna att finns andra utmaningar som kan identifieras 

dels på lärosätet i att arbeta i ULF-anda då det är ett nytt sätt att tänka kring forskning. Dels för 

forskare men också för huvudmännen då det finns en utmaning i att aktiviteter blir eller upplevs 

som ”toppstyrda”. Det saknas en tradition, bland huvudmännen, att fånga upp lärares 

upplevelser, därför måste man prova sig fram och testa olika modeller. En reflektion som 

kommer upp i samtal med representanter för huvudmän att det finns en utmaning att 

kommunicera mellan två så pass olika organisationer som universitet och 

kommuner/skolhuvudmän är. De ger uttryck för att mycket tid måste läggas på att 

kommunicera sinsemellan hur LTU, som organisation, fungerar. Samt att skapa en förståelse hos 

LTU hur det fungerar hos huvudmännen. Vidare beskriver de att en sådan kommunikation är en 

förutsättning för att samverkan skall kunna fungera på lång sikt. 

I en universitetskontext är publikationer i internationella tidskrifter det som är meriterande och 

möjliggör professionell progression. En fråga som dyker upp i samtalen är hur man mäter att 

ULF-aktiviteter har fått effekt? Är det, genom universitetsvärldens klassiska syn på meritering, 

genom publikationer? ULF-satsningen bryter delvis mot detta system och innefattar ett nytt sätt 

att tänka, att man ska utgå från verksamheternas behov och att de ska matchas mot den 

kompetens och kunskap som finns på lärosätet. Det finns en utmaning med ett sådant 

förhållningssätt men det har hela tiden varit en utgångspunkt för ULF på LTU att det inte skall 

finnas någon skillnad. Kopplat till detta finns en annan utmaning i att forska med eller om skola 

vilket ofta resulterar i att forskare dessutom publicerar sina artiklar i internationella tidskrifter 

vilket få av de verksamma i skolan läser. I FoU-aktiviteter inom ramen för ULF kan det vara svårt 

att skilja på vad som är vad då man också begagnar sig av ett vetenskapligt förhållningssätt och 

använder vetenskapliga metoder i utvecklingsarbetet. En utmaning är dock att det inte ”räknas” 

som forskning innan det faktiskt blir en publikation men tillika finns det en förväntan att som 

forskare kommunicera med forskningssamhället. Samtidigt ger representanter på lärosätet 

kopplat till ULF uttryck för att det är än viktigare att kommunicera de egna resultaten med de 

professioner forskningen berör, det är de som har partnerskap i detta arbete. Det blir därför en 

avvägning man som forskare hela tiden måste göra. En representant för LTU uttrycker följande: 

…vi tenderar att likställa forskning med det som är publicerat i forskningstidskrifter men som 

egentligen inte är de tidskrifter som lärare läser så i praktiken när man arbetar (i FoU-projekt, 
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författarens anm.) så är det jättesvårt att skilja på forskning och utveckling, vi använder 

vetenskapliga metoder för att bedriva utveckling och då är det ju i någon mån också forskning men 

det räknas inte som forskning förrän vi har en publikation och vi förväntas prata som forskare med 

vetenskapssamhället och det ska vi såklart göra men för mig har det alltid varit minst lika viktigt att 

tala med de jag forskar om så att säga… med lärare… det är ju i första hand dom som är min partner i 

det här… det är där vi behöver kunskapsspridningen (Lärosätesrepresentant 2) 

Huvudmannarepresentanter ger i gruppsamtal uttryck för att det finns en respekt/rädsla/ovana 

i skolverksamheter att arbeta symmetriskt och komplementärt inom FoU-insatser. De menar att 

det är många som riktar sin blick uppåt och väntar på ett svar från forskarvärlden. Det finns då 

en risk att man avsubjektifierar sig själv och den egna professionen. De menar vidare att man ute 

i verksamheterna måste utveckla ett annat förhållningssätt till praktiknära forskning vilket 

innebär att man måste börja utgå från att man besitter kunskaper, som individ och profession, 

vilka är viktiga för att kunna främja verksamhetsutveckling. ”En sådan process måste ske ”i 

ögonhöjd””.  

Som ett steg i genomlysningen genomfördes en enkät som skickades till aktörer kopplade till 

ULF. Ett av de teman som togs upp i enkäten var hur ULF syns i lärarutbildningen. I intervjuer 

med representanter för LTU beskriver de att dessa frågor varit en ögonöppnare för dem och 

föranlett ett utvecklingsarbete kring dessa frågor. En koppling som är synlig är examensarbeten 

i samverkan som är framskrivna i avtalen men att detta beskrivs som ett utvecklingsområde. Det 

initierade utvecklingsarbetet har initialt bestått av workshops med huvudmän i syfta att 

diskutera vidare hur lärarutbildningen tydligare kan bli en del av ULF.  

En utmaning är att möta de små kommunerna i samverkan då de kan ha utmaningar som gör att 

de väljer att inte sluta avtal. En risk om en sådan utveckling är att de starka aktörerna (läs större 

kommuner) blir starkare och glappen mellan olika huvudmän ökar. Detta ger också 

representanter för huvudmän uttryck för i både enkät och samtal med oss genomlysare: 

Jag tror att det är svårt för mindre kommuner som inte har det organisatoriska stöd för FoU som 

finns i större kommuner. Skolchef kan bli väldigt ensam i arbetet med ULF och kanske då väljer att 

inte gå in i samverkan (Huvudmannarepresentant 1) 

I teorin har ju alla fått erbjudande att ingå ULF avtal, men i praktiken skiljer sig förutsättningarna 

mycket mellan olika huvudmän och regioner (Huvudmannarepresentant 2) 

 Ett sätt att försöka motverka detta är att skapa ett ramavtal med Norrbottens kommuner. Detta 

är en strategi för att komma åt de mindre kommunerna och att Norrbottens kommuner hjälper 

till och stötta och backa upp dem. UDiN har också varit en arena där de mindre kommunerna har 

kunnat delta, speciellt då det varit digitalt.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns friktionsytor, både inom de olika aktörernas 

verksamheter och mellan dessa. Dessa beskrivs dock inte som svåra men utmanande. I de fall 

där det uttrycks att det finns utmaningar har det i de flesta fall också kopplats på en strategi för 

att möta dessa. Dels utmaningen att nå mindre huvudmän där man försöker att skapa ett 

ramavtal eller att återkopplingen av ULF till lärarutbildningen inte fungerat så bra som vill har 

man startat ett utvecklingsarbete med workshops för att kunna ta nästa steg.  
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Utfall 
 

Om vi återvänder till den liknelse som presenterades i inledningen vilket beskriver det 

nodgemensamma uppdraget som ett recept och lärosätenas förutsättningar som ett kök och 

resultatet av arbetet som en maträtt som tillagats baserat på detta recept utifrån de lokala 

förutsättningarna på det specifika lärosätet. Hur kan man beskriva LTU? LTU kom sent in i 

processen och var själva inte med hela vägen i att ta fram ULF-planen. Dessutom saknande de en 

befintlig samverkansstruktur vilken ULF kunde placeras in i. Dessa förutsättningar kan 

beskrivas som utmanande då det fanns både strukturella och tidsmässiga utmaningar. Trots 

dessa utmaningar har de hunnit med att initiera och påbörja ett flertal aktiviteter inom ramen 

för eller som kan kopplas till ULF. I det underlag som finns tillgängligt för genomlysargruppen 

finns sju avtal med huvudmän kring specifika aktiviteter. Dessa är Piteå kommun, Skellefteå 

kommun, Luleå kommun, Kalix kommun, Bodens kommun, Norrbottens kommuner samt Nya 

läroverket (en fristående skola) 

Avtalet med Piteå kommun avser att bygga en FoU-miljö i samverkan mellan Piteå kommun, LTU 

och Umeå universitet. Byggandet av denna FoU-miljö består av tre delar. Den första är ett FoU-

projekt med fokus på aktionsforskning i skola och förskola. Syftet med detta projekt är att hela 

skolor/förskolor involveras samtidigt som att erbjuda pedagoger och rektorer handledning i 

frågor som de anser viktiga utifrån den egna professionen. Del två är examensarbeten i 

samverkan vilket bygger vidare på etablerade strukturer för VFU och verksamheternas 

systematiska kvalitetsarbete. Genom att arbeta med examensarbeten i samverkan är tanken att 

integrera en praktiknära forskningsansats i befintliga strukturer inom både lärosätena samt 

skolors/förskolors verksamheter och kvalitetsarbete. Den tredje delen är att skapa FoU-

konferenser och seminarier. Syftet är att skapa en arena där professioner inom såväl skola som 

lärosäte kan mötas och dela erfarenheter och i ett längre perspektiv skapa en hållbar samverkan 

kring FoU-frågor i skola och förskola (LTU 2020a).  

Med Luleå kommun och LTU finns ett avtal som syftar till att utveckla strukturer för en 

långsiktig och hållbar samverkan mellan huvudman och lärosäte inom området FoU. Avtalet 

innehåller fyra områden där det första är ett FoU-projekt med inriktning mot förskolan. Det 

andra avser examensarbeten i samverkan, det tredje handlar om att utveckla ett forskning- och 

utvecklingsråd inom barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) i Luleå kommun. Detta råd syftar 

till att ha en stödjande funktion för alla skolformer inom kommunen, från förskola till 

gymnasieskola. Det fjärde området handlar om samarbete med forskarskolan PROFS. 

Doktorander inom PROFS skall, i samverkan, samarbeta och organisera 

kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för BUF (LTU 2020a).  

Det tredje avtalet är skrivet mellan LTU och Skellefteå kommun. Detta avtal innehåller tre delar 

där det första innehåller ett utvecklande av en samverkansorganisation. Syftet är att det skall 

skapas, prövas och utvecklas en samverkansarena där Skellefteå kommun och LTU är parter. 

Den andra delen består av ett FoU-projekt som syftar till att utveckla arbetssätt som främjar 

elevers motivation till läsning. Detta syftar i ett längre perspektiv till att utveckla läsförståelsen 

vilket i sin tur kan leda till att öka måluppfyllelse bland elever. Den tredje delen är 

examensarbeten i samverkan (LTU 2020a). 

Det fjärde avtalet är skrivet mellan LTU och Kalix kommun. I detta avtal finns det tre delar där 

det första är ett FoU-projekt. Detta projekt är en fortsättning av en tidigare skolutvecklingsinsats 
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med fokus på hälsopromoverande arbete. Projektet skall implementera en samverkansmodell 

där skola och akademi tillsammans genomför verksamhetsnära forskning. Den andra delen är 

att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan LTU och Kalix kommun som ämnar till att 

länka samman lärosäte och huvudman i syfte att främja vetenskaplighet i skolors 

utvecklingsarbete. Den tredje delen återfinns i flera av de andra avtalen som presenterats ovan 

och fokuserar examensarbeten i samverkan (LTU 2020a).  

Avtalet med Bodens kommun innehåller tre delar. Den första delen handlar om att bygga upp en 

samverkansstruktur mellan LTU och Bodens kommun i syfte att stärka och främja ett 

vetenskapligt förhållningssätt i skolors utvecklingsarbete. Vidare att främja en lärarprofession 

på vetenskaplig grund. Den andra delen handlar om samverkan och aktiviteter mellan 

kommunen och forskarskolan PROFS. Den tredje delen är ett samarbete kring FoU-seminarier 

(LTU 2020b). 

I det avtal som är skrivet med Norrbottens kommuner beskrivs ett huvudsakligt mål med 

aktiviteten vilket är att utveckla en långsiktig och strategisk samverkan med ett FoU-fokus. 

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som formellt ägs av 14 kommuner 

i Norrbotten. Organisationens övergripande syfte är att organisera, driva och utveckla arenor för 

samverkan, nätverk och främja regional utveckling (Norrbottens kommuner 2022). Även detta 

avtal innehåller tre delar. Del ett är fokuserat på en stärkt samverkansstruktur via Norrbottens 

regionala samverkansråd. Den andra delen handlar om examensarbeten i samverkan och den 

tredje beskriver utvecklandet av regionala FoU-seminarier (UDiN) i samverkan (LTU 2021). 

Avtalet med Nya läroverket skiljer sig en del från de andra fyra avtalen. Detta avtal innehåller 

bara en del och det är ett FoU-projekt med fokus på att öka elevers måluppfyllelse. En nyckel i 

detta arbete är att studera och arbeta med elevers motivation (LTU 2020a). 

Om man tittar på avtalen (bortser från Nya läroverket som är en mindre insats) kan man se att 

de till stor del har en gemensam struktur. I flera av de ovan presenterade avtalen finns det ett 

FoU-projekt beskrivet. Dessa projekt är kopplade till verksamheternas identifierade 

utvecklingsområden vilket också är tydligt framskrivet. Vi kan dock se att det inom ramen för 

ULF också bedrivs FoU-projekt vilka inte är synliga i de avtal som presenteras ovan (LTU 

2022c). Vidare är examensarbeten i samverkan inskrivna i de flesta avtal mellan LTU och 

skolhuvudmännen. En tredje aspekt som finns framskrivna i dessa avtal är samverkan. Dessa är 

dock formulerade på lite olika sätt i relation till de olika avtalen. I Skellefteå och Kalix testar man 

ut och arbetar fram förutsättningar för att skapa en samverkansorganisation medan man i Luleå 

skapar ett FoU-råd inom BUF där samverkan med LTU sker i syfte att stärka de olika 

skolformerna inom kommunen. I Piteås avtal är det inskrivet att man skall skapa en 

samverkansarena genom FoU-konferenser och seminarier (UDiN). Så tre ben blir tydliga i dessa 

avtal; FoU-projekt, examensarbeten i samverkan samt nya arenor för samverkan vilka kan tydligt 

kopplas till samverkansrådets tre prioriterade områden.  

Utöver ovan nämnda avtal finns det ett avtal om ett inrättande av en samverkanstjänst där en 

biträdande professor vid LTU får del i tjänst (32%) för att vara en länk mellan lärosäte och 

huvudman. Detta sker med fokus på att främja långsiktig samverkan samt fokusera praktiknära 

forskning. Vidare har man inom ramen för ULF skapat adjungerade lärare/adjunkter som 

anställs på LTU i syfte att krympa avståndet mellan lärosäte och skolpraktik då det kommer till 

samhälleliga behov kopplat till vetenskapligt förhållningssätt (LTU 2020a). 
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Om man kopplar de aktiviteter som kan identifieras både genom avtal och övriga insamlade data 

kan vi se att LTU framstår som trogna uppdraget som det formulerats i ULF-planen. Vi kan se att 

många av de aktiviteter som finns i avtalen handlar om att utveckla, pröva och utvärdera nya 

modeller för samverkan med fokus på praktiknära forskning. Vi ser vidare att aktiviteterna 

beskrivs, i avtal, av representanter från lärosäte och huvudmän som komplementär och 

symmetrisk samt att flera skolformer finns representerade inom ramen för dessa. Vidare kan vi 

se att det är verksamheternas behov som får vägleda aktiviteterna (speciellt framskrivet och 

argumenterat för) i relation till FoU-projekten. I dessa är också en praktiknära forskningsansats 

framskriven. Kopplingen till lärarutbildning sker främst inom ramen för examensarbeten i 

samverkan, vilket i intervjuerna beskrivs som ett testprojekt, medan det framkommer i övriga 

data att LTU själva identifierar detta som ett utvecklingsområde. Under tiden för denna 

genomlysning har också insatser genomförts för att stärka kopplingen mellan ULF och 

lärarutbildningarna vid LTU. I samtliga avtal är det tydligt framskrivet hur ansvarsfördelningen 

ser ut mellan parterna både i fråga om att avsätta tid (specificeras inte i alla avtal) och medel 

(specificeras). Så om man utgår från output och liknar denna vid en ”blindsmakning” i ett 

matlagningsprogram där man skall gissa vilka ingredienser som ingår i den rätt som avsmakas 

kan vi finna många saker som träder fram i output som också formuleras i ULF-planen 

(receptet). I de avtal som skrivits tas stor hänsyn till de grundläggande ställningstaganden som 

formulerats i ULF-planen. 
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Diskussion 
 

På LTU tycks ULF vara mycket mer än det som finns i de avtal som skrivits. I både 

dokumentation och i enkäter samt intervjuer framgår det att ULF både beskrivs, förstås och 

organiseras som något större och vidare än det som på ytan kan beskrivas som ”ULF-specifikt”. 

Om man ser både till det som uttrycks i intervjuer och samtal samt det som beskrivs i LTU:s egen 

organisationskarta (se bilaga 1) blir detta tydligt. I denna organisationskarta kan man se hur 

LTU försöker bredda ULF och kopplar in aktiviteter som initialt kanske inte ingår i eller 

finansieras genom ULF-medel. På det sättet skapas ett mervärde av ULF genom att man låter 

ringarna kring ULF växa och därigenom lyckas man fånga in och koppla fler aktörer till arbetet 

och insatserna.  Detta beskrivs också som en medveten strategi där man ämnar skapa ett 

mervärde och där flera arenor kan mötas. För att kunna sprida ULF till något mer krävs det att 

det finns en kärna. Denna kärna måste därför vara tydligt kopplad till de ansatser ULF har samt 

det nodgemensamma utgångspunkterna för denna försöksverksamhet. Som genomlysare kan vi 

se att LTU verkar ha detta nodgemensamma uppdrag som en tydlig och bärande del i sitt ULF-

arbete. I dataunderlaget framkommer också att planen varit en tydlig utgångspunkt och att man 

vid lärosätet ägnat tid till att tolka detta dokument. En viktig faktor i detta tolkningsarbete är att 

man vid LTU har erfarenhet, kompetens och egen forskning i relation till praktiknära forskning 

som skapar gynnsamma förutsättningar för att ta sig an en satsning likt ULF. Dessa 

förutsättningar kan både kompensera för det faktum att man kom in i ULF i ett senare skede än 

de andra lärosätena i Umeå-noden men också främja utvecklandet av samverkansytor och 

kontakter med huvudmän.  

Vi kan också se utmaningar, till exempel beskrivs det under intervjuerna att det i vissa fall har 

varit svårt att nå ut till alla huvudmän och att det finns speciellt stora utmaningar i relation till 

de mindre kommunerna samt fristående huvudmän. Det ges också uttryck för att det finns en 

risk att de blir de större och mer kapitalstarka kommunerna som gynnas mest av ULF. Samtidigt 

kan man reflektera över betydelsen av dessa större kommuner utifrån ett främjande perspektiv. 

I LTU:s fall har Piteå varit en viktig strategisk partner som i ett tidigt skede engagerat sig i 

praktiknära skolforskningsfrågor. De har skapat ett utbildningsvetenskapligt råd i kommunen 

där det, som en självklar del, finns företrädare från universiteten bland ledamöterna. Utöver 

detta har man i Piteå kommun till exempel inrättat en samverkanstjänst för att minska avståndet 

mellan huvudman och lärosäte eller mellan ”teori och praktik” (LTU 2020). Ett sådant samarbete 

kan agera som en katalysator för att komma igång med samverkan och olika insatser kopplat till 

ULF. Samtidigt som det finns dessa, potentiellt, positiva effekter är det också förknippat med en 

risk precis som beskrivs ovan. De större kommunerna har redan ett försprång i relation till 

resurser men i detta fall också i fråga om befintliga kontaktytor samt i relation till kunskaper och 

förhållningssätt. Detta kan göra att den skillnad som initialt finns utifrån de olika förutsättningar 

huvudmännen har kan förstärkas och avståndet öka. Vi kan se i vårt material att de aktiviteter 

som initierats ligger i de större kommunerna vid kusten samtidigt som vi hör att man i 

samverkan försöker finna vägar att göra de mindre kommunerna mer involverade så att de kan 

få både en starkare och tydligare röst men också större muskler i fråga om resurser.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en del utmaningar i samverkan men att man vid LTU 

har haft ett brett perspektiv där man ämnat involvera många aktörer i olika former av 

samverkan. Detta gäller både internt på lärosätet och externt ute bland de olika huvudmännen. 

Vidare kan man tydligt känna igen de gemensamma utgångspunkterna i de aktiviteter som 
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genomförs inom ramen för ULF. Med andra ord kan man säga att den rätt som presenteras vid 

LTU till stora delar stämmer överens med det recept som formulerats i den nodgemensamma 

ULF-planen. Utöver det kan ULF vid LTU beskrivas genom att man inte enbart har följt receptet, 

man har smakat av, adderat och provat sig fram. Ett arbetssätt som ligger helt inom ramen för 

vad som kan beskrivas vara i ”ULF-anda” och försöksverksamhetens formulerade syfte. 
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Bilaga 2: Enkät - Skolhuvudmän 
 

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) 

 

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  
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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 

 

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 3: Enkät - Lärosäten 
 

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) 

 

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 
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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 

 

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 

 

 


