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Inledning  
Umeå-noden för ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) utlyste våren 2020 ett uppdrag att 

genomlysa nodens ULF arbete med ett särskilt fokus på att studera samverkan mellan nodens 

lärosäten och skolhuvudmän. En projektgrupp bestående av projektledare Sara Cervantes, LTU, Björn 

Ahlström, UmU, Anna-Karin Westman MIUN, och Malin Benerdal OrU/UmU tillsattes och 

genomlysningen startade september 2020. Uppdraget innebär att genomlysa och analysera hur 

lärosätena inom Umeå-noden skapar förutsättningar för försöksverksamheten med ULF-avtal utifrån 

Umeånodens gemensamma utgångspunkter, samt identifiera generella hinder och möjligheter för 

samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän. Till Umeå-nodens arbete med ULF är sex lärosäten 

knutna: Umeå Universitet (UMU), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Mittuniversitetet (MIUN), Örebro 

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

I genomförandet av genomlysningen har vi fokuserat på två parter: skolhuvudmän och lärosäten. I 

denna delrapportering lyfter vi några iakttagelser baserat på den datainsamling som gjorts utifrån 

skolhuvudmännens perspektiv. Datainsamlingen har handlat om att hämta in synpunkter, 

upplevelser, erfarenheter och tankar från representanter på huvudmannanivån. Det inbegriper två 

former av datainsamling: en enkät och gruppsamtal vid genomförda dialogforum. I det följande 

beskrivs genomförandet av enkäten och dialogsamtalen. Därefter presenteras resultaten av enkäten 

och därefter dialogsamtalen. Avslutningsvis lyfter vi fram några iakttagelser som vi anser viktiga att ta 

med sig i det fortsatta ULF-arbetet.  

Metod och genomförande 
I detta avsnitt redogörs för datainsamling och analys av enkätundersökningen och gruppsamtal 

genom dialogforum.  

Enkät 
Enkäten till skolhuvudmännen i Umeånodens ULF-verksamhet bestod av totalt sju frågor och 15 

påståenden att ta ställning till (Bilaga 1). De sju frågorna var inledande frågor om respondenternas 

bakgrund och om deras deltagande i ULF-arbetet. Efter dessa inledande frågor följde 15 påståenden 

om arbetet med ULF där respondenterna angav i vilken grad de instämde med respektive påstående. 

De som inbjöds att besvara enkäten var representanter för de skolhuvudmän som samverkar med 

något lärosäte inom ramen för ULF. Urvalet gjordes genom att lärosätena tillfrågades om att 

sammanställa en lista över lämpliga personer för att besvara enkäten. 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 personer (se figur 1). 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. Förutom namn på lämpliga personer 

efterfrågades också e-postadresser till dessa. Vi visste på så sätt att det var rätt person som fick 

utskicket och kunde undvika arbetet med att leta efter kontaktuppgifter.  

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 ett första steg skickades enkäten ut till alla adresser i listorna och följdes av en påminnelse efter en 

och även efter två veckor. Insamlingen av svar fortsatte därefter med att det första utskicket 

kompletterades med ytterligare ett utskick till de personer som inte öppnat enkäten, vilket var ett 

tecken på att den inte kommit fram. Orsaken till att enkäten inte nådde alla utvalda personer vid 
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första utskicket var dels att några adresser inte registrerats av oss och dels att några system inte tog 

emot e-post direkt från plattformen. Efter kompletteringen hade enkäten nått totalt 77 personer och 

av dessa hade 34 personer besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 44 procent. Bortfallets 

omfattning varierar dock mellan de samverkande lärosätena, se figur 1 under Resultat enkät. 

Dialogforum 
Inbjudna att anmäla sig till dialogforumet var representanter från skolhuvudmän som samverkar med 

lärosäten inom ULF och som bjudits in att besvara enkäten (Se urval för enkäten). Representanterna 

och deras kontaktuppgifter har distribuerats till genomlysargruppen från respektive lärosäte. Syftet 

med dialogforumet var att återrapportera några preliminära resultat från enkätundersökningen till 

skolhuvudmännen, och sedan ge utrymme för dem att diskutera och dela erfarenheter med varandra 

genom diskussioner i mindre grupper. Vi hade avsatt två timmar för respektive dialogforum varav 

presentation av enkätresultaten tog ca 30 minuter.  

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

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

fristående huvudman samt tre representanter för kommungemensamma organisationer. 

Representanterna från skolhuvudmännen samverkade med ett eller två lärosäten verksamma inom 

ULF, vilket innebär att samverkande parter till samtliga sex lärosäten fanns representerade. Denna 

representation var dock ojämn med flest deltagare som har koppling till LTU och UMU i förhållande 

till de övriga lärosätena. 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 induktiv, tematisk analys. Det innebar att samtalen lyssnades på och 

anteckningarna lästes och kategoriserats utifrån vad som framträder i materialet snarare än utifrån 

en teoretiskt på förhand definierad analysram.  

 

Tematisk analys  
Den tematiska analysen inleddes med genomläsning av anteckningar från gruppernas dialoger. 

Tematiseringen skedde i fem steg. I det första steget gjordes individuella genomläsningar och 
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kodningar av genomlysargruppen. I steg två skapades två övergripande teman där underteman 

relevanta för genomlysningen identifierades.  Övergripande teman vid steg två var förutsättningar 

och samverkan.  I det tredje steget utkristalliserades två huvudteman: styrning, ledning och 

organisering samt förutsättningar. Dessutom bröts tidigare teman upp och vissa underteman 

identifierades utifrån likartat innehåll och slogs därmed ihop till ett undertema.  I det fjärde steget 

delas undertemana in i tre kategorier: styrkor, transformation och utvecklingsområden. Här 

fokuserades analysen på undertemana och tidigare huvudkategorier valdes bort. I det femte steget 

gav vi undertemana olika färger baserade på dess innehåll och skapa nya huvudteman: struktur, 

styrning och resurser: kvalitetsarbete, initiering och matchning: organisation och kultur samt olika 

diskurser.  
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Resultat – enkät 
Enkäten besvarades av 34 respondenter1, vilket innebär 44 procents svarsfrekvens. Svarsfrekvensens 

fördelning för de olika lärosätena syns i figur 1 nedan. Variationen i antalet respondenter i 

förhållande till de olika lärosätena är ganska stor. Exempelvis har 11 respondenter uppgett att de 

samarbetar med Luleå tekniska universitet medan Mälardalens högskola enbart angivits av en 

respondent. 

  

Figur 1. Antal tillfrågade och respondenter från respektive lärosäte. HDA Högskolan Dalarna, LTU Luleå tekniska universitet, 
MDH Mälardalen högskola, MIUN Mittuniversitetet, ORU Örebro universitet, UMU Umeå universitet. 

Som framgår i figuren kan variationen i antalet respondenter delvis förklaras av en skillnad i urvalet. 

Men givet de stora variationerna kommer enkätresultaten inte delas upp på lärosätesnivå, utan 

huvudmännen betraktas som en grupp och redovisning sker på aggregerad nivå.   

Av de 34 respondenterna är 23 kvinnor och 11 män. De svarande har samtliga examen vid 

högskola/universitet och tre av dem har en licentiat- eller doktorsexamen. Alla utom en representant 

arbetar för en kommunal huvudman. Sju av dessa kommunala huvudmän representeras i enkäten av 

två svarande, de övriga bara en.  

Respondenterna arbetar både i skolor och på förvaltning och har många olika titlar vilket kan ses i 

figur 2 nedan som är ett ordmoln skapat utifrån de 34 respondenternas svar på den öppna frågan om 

vilken titel de har.  

                                                            
1 Ytterligare fyra personer har besvarat de inledande bakgrundsfrågorna men då de inte färdigställt och skickat 
in enkäten och inte besvarat de ULF-specifika frågorna har dessa svar helt uteslutits ur denna 
resultatredovisning.  
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Figur 2. Ordmoln skapat utifrån respondenternas fritextsvar på frågan "Vilken är din titel?" 

Som framträder i Figur 2 ovan är det många som angett skolchef, rektor, biträdande rektor och 

utvecklingsledare. Andra titlar som är mindre frekventa är bland annat förstelärare, gymnasielektor, 

kvalitetsledare, förvaltningschef, FoUI-samordnare, verksamhetschef och kvalitetscontroller för att 

nämna några exempel. Respondenterna fick även beskriva sin funktion i ULF och utifrån dessa svar 

framkommer att den varierar mycket. En del sitter på en central funktion där de exempelvis varit 

med och tagit fram avtal, agerar kontaktperson, projektansvarig eller ”ytterst ansvarig”. Medan 

andra anger att de inte har någon specifik funktion, eller ingen alls. Det innebär att en del 

respondenter är väl insatta i ULF och vad det innebär och hur det fungerar i deras organisation och 

verksamhet medan andra inte alls är insatta och möjligen inte ens delaktiga i något som har koppling 

till ULF. Ytterligare en faktor som är viktig att lyfta fram är att respondenterna har varierande 

erfarenhet beroende på hur länge de tidsmässigt varit involverade i ULF. Vissa anger 0 månader, 

medan någon angett 45 månader. Dessa varierande erfarenheter och faktorer har betydelse för 

läsningen och tolkningen av resultaten vilket läsaren bör ha med sig i återstoden av rapporten.  

Samverkan 
Enkäten innehöll sju påståenden för respondenterna att ta ställning till gällande samverkan. De 

svarande upplever att de har fått en tydlig bild av syftet med ULF-satsningen. Enbart en respondent 

anger att hen inte tycker det stämmer (se figur 3 nedan).   

 

Figur 3. Diagram över respondenternas svar gällande påståendet ”Som representant för huvudman har jag fått en tydlig bild 
av syftet med ULF-satsningen”. Antal svarande: 34.  
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Gällande samverkan instämmer nästan hälften av respondenterna helt med påståendet att de har en 

väl fungerande samverkan mellan huvudmän och lärosäte inom ramen för ULF (se figur 4 nedan).  

 

Figur 4. Diagram över respondenternas svar gällande påståendet "Vi har en väl fungerande samverkan mellan huvudmän 
och lärosäte inom ramen för ULF". Antal svarande: 34.  

Detta är giltigt för samtliga lärosäten. Men även om de till största del angett positiva svar är det inte 

enbart fungerande samverkan. Exempelvis kommenterar en respondent att ”Samverkan med de 

aktörer och institutioner som vi har avtal med fungerar mycket bra. På en övergripande nivå 

(universitetsledningen och kommunledning) tror jag att det finns mycket mer att göra”. En annan 

respondents kommentar vittnar också på att det inte är helt smidigt: ”Tidigare mycket bra 

samarbete, mer otydligt efter att personal slutat”. Vilket indikerar om att samverkan fortfarande är 

personbundet.  

Respondenterna fick också ta ställning till huruvida de ansåg att organiseringen gjort det möjligt för 

samtliga huvudmän att engagera sig i ULF (se figur 5). Frågan ämnade belysa eventuella principiella 

hinder för skolhuvudmän att delta i ULF och huruvida organisering möjliggjort deltagande.  

 

Figur 5. Respondenternas svar på påståendet "Organiseringen av samverkan gör det möjligt för samtliga huvudmän att 
engagera sig i ULF". Antal svarande: 32. 

Som framkommer i diagrammet finns det här en större spridning i svaren. De flesta svarar 

instämmande, men något fler respondenter har svarat mot den högre sidan av skalan, dvs att det 

inte stämmer. Det handlar bland annat om att det är svårare för mindre kommuner. Som en 

respondent kommenterar: ”Jag tror att det är svårare för mindre kommuner som inte har organiserat 
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stödfunktioner kring FOU. Det krävs trots allt en insats även på kommunnivå i dialogen med lärosätet 

och i mindre kommuner blir skolchef lämnad ensam i detta arbete - vilket kan göra att man inte ger 

sig in i ULF (tror jag)”. En annan respondent lyfter också upp detta med att större eller mer 

resursstarka kommuner har bättre möjligheter:  

Med facit i hand så är det /…/ de större, eller mer resursstarka, kommunerna som 

har tecknat lokala ULF-avtal /…/. Dessa hade redan upparbetade kontakter, vilket 

var en fördel. Detsamma gäller de FoU-projekt som utlystes. Tiden för att söka 

dessa var extremt knapp och förutsatte i praktiken att man som huvudman redan 

hade upparbetad kontakt med forskare /…/. Vilket var till nackdel för de (oftast) 

mindre kommunerna. 

En annan aspekt handlar om att det är svårt med samverkan på grund av personalutbyte. Återigen 

lyfts alltså upp att samverkan fortfarande är projekt- och/ eller personberoende.  

Samverkan med lärosätena upplevs dock som fungerande. Mer än hälften av respondenterna 

instämmer helt i påståendet om att de upplever det enkelt att samverka med lärosätet (se figur 6 

nedan).  

 

Figur 6. Respondenternas svar på påståendet "Jag upplever att det har varit enkelt att samverka med lärosätet". Antal 
svarande: 33. 

Ett fåtal respondenter instämmer i mindre utsträckning med påståendet och kommentarerna vittnar 

om att det bland annat handlar om personalbyten, och att det upplevs att ULF-arbetet inte är särskilt 

förankrat i lärosätenas organisation vilket uttrycks vara en svaghet för att samverkan och ULF ska bli 

hållbart. Organisationen som bäddar för kontinuitet och långsiktighet på lärosätet kanske inte riktigt 

finns på plats ännu. Men på personnivå vittnar man om att samverkan fungerat bra.   

Att identifiera utvecklingsbehov inom ramen för ULF är något som tycks upplevas både enkelt och 

svårt. Respondenternas svar rör sig över hela skalan mellan att de instämmer helt och inte alls (se 

figur 7 nedan).  
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Figur 7. Respondenternas svar på påståendet "Det har varit enkelt att identifiera förskolors och skolors utvecklingsbehov 
inom ramen för ULF". Antal svarande: 31. 

Ur kommentarerna går att utläsa att många anser att de har en god förståelse för verksamhetens 

utvecklingsbehov men att det närmast är att betrakta som en prioriteringsfråga. Exempelvis skriver 

en respondent att ”I vårt fall handlade det mer om att välja ut vilket av alla behov som vi skulle välja i 

vår samverkan inom ULF”. En annan respondent menar att det finns många utvecklingsbehov men 

att det är flera steg innan det går att konkretisera i ULF: ”Det finns många och stora behov av 

utveckling. Det är dels svårt att komma fram till vilket man ska fokusera på, i nästa steg hur detta kan 

organiseras inom ramen för ULF. Det är ett nytt sätt att tänka, men vi lär oss och hittar former hela 

tiden.” En respondent lyfter också problematiken att det på olika nivåer i organisationen finns olika 

uppfattningar om vilka utvecklingsbehov det ska arbetas med: ”Här finns en ordentlig utmaning och 

många fallgropar. En sådan har varit SKA. På huvudmannanivån är man ofta helt på det klara med 

vilket område som man behöver forska kring. Men det är sällan de frågor som lärarna lyfter fram”. 

Det finns många olika uppfattningar och eftersom respondenterna har olika roller i sina 

verksamheter kanske detta också är något som speglas i de många olika svaren, förutom antagandet 

att det upplevs och ser olika ut för olika verksamheter och huvudmän.  

Den sista aspekten av samverkan som respondenterna fick ta ställning till handlar om framtiden, 

huruvida de ser det möjligt att den samverkan som utvecklats mellan lärosäte och huvudman inom 

ramen för ULF även kan fortsätta efter försöksperioden (se figur 8 nedan).  
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Figur 8. Respondenternas svar på påståendet "Samverkan som utvecklats mellan lärosäte och huvudmän, inom ramen för 
ULF, ser jag har goda möjligheter att fortsätta efter försöksperioden". Antal svarande: 33. 

Den övervägande majoriteten av respondenterna ställer sig positiva och instämmande med 

påståendet. De farhågor som uttrycks i kommentarerna är brist på finansiering. Det handlar om 

resurser från statligt håll som en respondent uttrycker det: ”Det borde vara fullt möjligt, men det 

krävs ekonomi statliga medel som fördelas till såväl lärosäten som huvudman”. En annan menar att 

”den enda risken är att den egna skolans ekonomi inte kan medge en fortsättning”. Det föregående 

citat lyfter också upp att det handlar om att även huvudman borde tilldelas medel för att ULF inte ska 

bli för ensidigt mot lärosätena.  

Utveckling 
I enkäten fanns fyra påståenden där respondenterna fick ta ställning till om de upplever att ULF-

verksamheten bidrar till utveckling av den egna verksamheten. De flesta respondenter upplever att 

ULF-aktiviteterna utformats med hänsyn till verksamhetens utvecklingsbehov (se figur 9 nedan). 

Tyngdpunkten bland svaren finns bland svar som instämmer i påståendet men det finns svar längs 

med hela skalan. Bland de fåtal kommentarer som lämnats kan man också se att det finns svaranden 

som inte tycker de har kunskap att bedöma det efterfrågade. 

 

Figur 9. Respondenternas svar på påståendet "Jag upplever att våra utvecklingsbehov har varit prioriterade inom ramen för 
ULF". Antal svarande: 29. 
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En annan aspekt på utveckling i enkäten var påståendet om i vilken utsträckning respondenterna haft 

möjlighet att organisera för utvecklingsaktiviteter inom ramen för ULF. Svaren är spridda över hela 

skalan men med den övervägande delen på skalans ”instämmer”-sida (se figur 10 nedan).  

 

Figur 10. Respondenternas svar på påståendet " Det har varit enkelt att organisera för utvecklingsaktiviteter baserat på 
förskolors och skolors behov inom ramen för ULF". Antal svarande: 27.  

Cirka hälften av respondenterna har också valt att kommentera och i kommentarerna kan man läsa 

om både positiva och negativa erfarenheter. I de kommentarer som uppger någon form av problem 

så är majoriteten relaterade till den pågående pandemin. Ett exempel är kommentaren ”Pga av att vi 

haft en hel del fjärrundervisning under läsåret 20/21 så har detta inte varit helt enkelt.”. Det finns 

dock inget i kommentarerna som tyder på att pandemin gjort att någon aktivitet ställts in helt. 

Det tycks som att arbetet med insatser inom ramen för ULF har lett till en utveckling som 

efterfrågats. De allra flesta respondenter instämmer med detta påstående (figur 11, se nedan). Ingen 

har valt alternativet ”instämmer inte alls” och endast ett fåtal ligger på skalans högra sida. 

 

Figur 11. Respondenternas svar på påståendet "Jag upplever att våra insatser kopplade till ULF leder till den utveckling som 
vi efterfrågat". Antal svarande: 29.  
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Det mönster som framträder i kommentarerna är uttryck för att utveckling tar tid. Respondenternas 

kommentarer visar på en positiv upplevelse av insatserna som gjorts men också att man är långt ifrån 

färdig med arbetet. Ett exempel är en respondent som skriver ”Vi är ännu långt ifrån målet, men i 

och med ULF har frågan om lärares delaktighet i forskning tydligt satts på agendan i vår kommun.”. 

Det finns också en kommentar som uttrycker en oro för att insatserna ska vara för kortvariga. 

Respondenten skriver ”Det är svårt när det handlar om att vända en kultur, och jag befarar att det 

inte kommer att hinna befästas innan insatsen är slut”. Sammanfattningsvis uttrycker 

kommentarerna en önskan om att fortsätta med de påbörjade insatserna. 

Forskning 
Två påståenden i enkäten utformades för att undersöka hur respondenterna upplevde effekterna av 

ett ökat utbyte mellan skolhuvudmän och akademi. Det första av dessa fokuserade på lärosätets 

bidrag till skolor och förskolor utveckling (figur 12 nedan). Respondenterna är överlag positiva till 

lärosätets bidrag och endast fyra av respondenterna uppger att man mer eller mindre inte 

instämmer. 

 

Figur 12. Respondenternas svar på påståendet "Jag upplever att aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt från 
lärosätet har bidragit till att utveckla förskolor och skolor i min region". Antal svarande: 29.  

I kommentarerna uppger några respondenterna att det är tidigt i arbetet och därför svårt att säga 

säkert. En respondent uttrycker det i kommentaren ”Ser positiva delar, men det är för tidigt att se de 

långsiktiga effekterna.”. Tidsaspekten känns också igen från kommentarer till andra frågor i enkäten. 

Några respondenter uttrycker att det är svårt att uttala sig om verksamheten i hela regionen. Ett 

exempel på det är kommentaren ”Det har definitivt påverkat dem som är med i vårt ULF-projekt, 

men tveksamt om just detta har påverkat övriga.”. Lärosätena har i olika grad arbetet med en 

övergripande, regional organisation inom ULF. I vissa fall har man redan initialt valt ut skolhuvudmän 

att samarbeta med i ULF-insatserna och det avspeglas i kommentaren ovan. Det finns också 

kommentarer som visar att det övergripande arbetet är uppskattat, en respondent skriver:  

Det har varit en stor förmån att få tillgång till akademin både inom våra Fou-

projekt och i arbetet att hitta strategiska samverkansformer. Lärdomar från Fou-

projekten har redan spridits i ledningsgruppen och ut i verksamheten. Vi har fått 

god stöttning i att forma insatserna utifrån aktuell forskning och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

0

2

4

6

8

10

12

Instämmer helt Instämmer inte
alls

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



13 
 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna att lärosätets bidrag har varit positivt för den egna 

verksamheten och att samarbetet behöver fortsätta. 

Den andra aspekten på forskning som enkäten tog upp var i vilken utsträckning de deltagande 

huvudmännens erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i aktiviterna. I figur 13 nedan kan man se att 

de allra flesta respondenter instämmer i påståendet. 

 

Figur 13. Respondenternas svar på påståendet "Jag upplever att det i våra aktiviteter kopplade till ULF tas hänsyn till 
rektorers, lärare- och förskollärares erfarenheter på ett bra sätt". Antal svarande: 28.  

Bland kommentarerna kan man också se att hänsynstaganden sker ömsesidigt. En respondent 

uttrycker det på följande sätt ”Javisst, men också till forskarnas erfarenheter.”. Det finns också en 

kommentar som tyder på att erfarenheter inte alltid tas tillvara. Respondenten skriver ”Ibland tappas 

det symmetriska och komplementära förhållningssättet bort, men för det mesta fungerar det bra. 

Och framför allt fungerar det bättre och bättre.” Kommentaren tyder på att det ändå finns en vilja att 

ta hänsyn och också att ett lärande pågår. Överlag visar resultatet att respondenterna i stor 

utsträckning upplever att erfarenheter hos huvudmännens deltagare tas tillvara i de aktiviteter som 

gjorts. 

Utbildning 
I enkätens sista del undersöktes i vilken utsträckning respondenterna upplevde att lärarutbildningen 

var en del i ULF-arbetets insatser. Endast en respondent instämde helt med påståendet om 

samverkan diskuteras (figur 14, se nedan) och många har valt ett svar runt skalans mitt. 
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Figur 14. Respondenternas svar på påståendet "Inom ramen för samverkan diskuteras hur förskollärar- och lärarutbildning 
är en del av ULF". Antal svarande: 31.  

I kommentarerna kan man se att det finns ett påbörjat arbete och då i någon utvald insats. Ett 

exempel är respondenten som kommenterat följande ”Enbart gällande frågan examensarbete i 

samverkan.” 

Det andra påståendet om utbildningsaspekter är det påstående i enkäten som respondenterna minst 

av alla håller med om. I de insatser som genomförts tycks studenter medverka i mycket låg 

utsträckning (figur 15, se nedan). De allra flesta svaren finns på den högra sidan av skalan i figuren. 

 

Figur 15. Respondenternas svar på påståendet " Studenter vid förskollärar- och lärarutbildning medverkar i ULF". Antal 
svarande: 29. 

I kommentarerna kan man läsa att studenter deltar på två sätt. Det ena sättet är genom 

examensarbeten i samverkan. Det andra sättet är då studenter finns ute i verksamheten. Följande 

kommentar är ett sådant exempel ”Ja, när vi har studenter i de skolor vi har ULF-projekt kommer de 

att delta som övriga lärare gör”. En majoritet av kommentarerna visar att respondenterna inte har 

kunskap om lärarstudenters medverkan i ULF. 
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Övriga kommentarer 
Sist i enkäten fick respondenterna möjlighet att lämna ytterligare kommentarer och där framkommer 

delvis perspektiv som inte enkäten inte lyckats fånga tidigare. En respondent skriver:  

Som representant för skolhuvudmännen i Norrbotten har vi tidigt varit kritiska till 

att skolhuvudmän förutsätts samverka "endast" med närmsta regionala lärosäte. 

Som det har gjorts nu så känns det som om lärosätena kolonialiserat "sina" 

områden. Regionsindelningen måste brytas. Det ska vara lika självklar att t ex  

Norrbottens skolhuvudmän ska kunna samverka med t ex Umeå Universitetet och 

skolhuvudmän i Västerbotten. Det finns via det nationella ULF-samarbetet 

samverkan och mötesytor mellan lärosätena (åtminstone i noderna) men detta 

har inte upparbetats för skolhuvudmän - dvs att mötas både med andra 

skolhuvudmän och lärosäten över regions/länsgränserna. Detta blir också 

allvarligt med tanke på att olika lärosäten prioriterar ULF i olika hög utsträckning. 

Kommentaren visar på en önskan om utökad samverkan både mellan skolhuvudmän och mellan 

lärosäten. 

Bland de övriga kommentarerna finns också tankar som stärker det som tidigare framkommit i 

enkäten. I en kommentar uttrycker en respondent att utvecklingsarbetet både måste få ta tid och att 

det gjorts hittills är lovande för verksamhetens utveckling. Kommentaren lyder ”Det gäller att hålla i 

och hålla ut. I bästa fall kan ULF vara det som stärker lärarprofessionen, återupprättar den brustna 

länken mellan utveckling och forskning i skolan!”. En annan kommentar visar att ULF-arbetet har ökat 

intresset för FoU-projekt även hos dem som inte är direkt inblandade. En respondent beskriver det så 

här ”ULF- projektet vi har, har skapat intresse och nyfikenhet hos lärare på skolan som inte ingår i 

projektet”. 

Sammanfattning enkätresultat 
Som framgått i enkätens resultat genom de olika frågorna upplever huvudmännen att ULF-

verksamheten överlag fungerar bra, framförallt inom områdena samverkan, utveckling och forskning. 

Gällande utbildning är det inte lika synligt i deras ULF-aktiviteter och lärarstudenters medverkan har 

man inte kännedom om i särskilt stor utsträckning. Respondenternas svar visar på en positiv 

inställning och förhoppning om fortsatt och förstärkt samverkan framgent.  

Det har samtidigt varit tydligt att det tar tid att bygga upp samverkansstrukturer och aktiviteter och 

att det finns variation mellan huvudmännen i hur långt de anser sig ha kommit. Variation finns också i 

förhållande till kännedom om ULF, vilket både antas kan förklaras av just den tidsmässiga aspekten 

men också beroende på den svarandes position och roll i ULF liksom hur lärosätet har organiserat 

ULF-arbetet.  

 

Resultat – Dialogforum 
I detta avsnitt redogörs för den tematiska analysen utifrån dialogsamtalen. Avsnittet är strukturerat 

utifrån identifierade teman.  

Struktur, styrning och resurser 
Inom ramen för dialogforumen beskriver skolhuvudmännen hur ULF-samverkan är strukturerad samt 

styrkor och utmaningar i arbetet kopplat till frågor rörande styrning och ledning, SKA samt resurser 

och resursfördelning. En del skolhuvudmän beskriver att det har funnits en befintlig struktur inom 
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vilket de kunnat inkorporera ULF medan andra har fått bygga strukturen från grunden. Här finns det 

en skillnad mellan större och mindre skolhuvudmän i fråga om möjligheter och resurser. Några av de 

större kommunerna (huvudmännen) hade till exempel redan byggt upp ett utbildningsvetenskapligt 

råd där frågor om praktiknära forskning och ULF behandlas. Andra exempel är att det finns 

huvudmän som byggt upp eller varit delaktiga i nätverk eller forum som syftar till att skapa ett 

erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan olika aktörer inom skola. Där skapas mötesplatser 

för pedagoger, övrig förskole- och skolpersonal, skolledare och företrädare för elevhälsan i syfte att 

främja samverkan mellan och inom professioner i skola och förskola. Vidare är detta en arena för 

dialog mellan ovanstående professioner och företrädare från lärosäten så som lärarutbildare och 

forskare.  

Skolhuvudmännen lyfter vidare att det finns skillnader i förutsättningar att delta i ULF mellan större 

och mindre skolhuvudmän. Detta gör att vissa kommuner kan gå snabbare fram i arbetet, medan det 

är mer otydligt och långsammare processer hos andra, detta hänger samman med kommunernas 

olika förutsättningar. Några lyfter fördelar med att vara en mindre skolhuvudman medan andra lyfter 

nackdelar med att vara en mindre skolhuvudman, detsamma gäller för stora skolhuvudmän. 

Fördelarna med att vara en mindre skolhuvudman innebär att rektorerna äger frågan, vilket gör att 

det kortare beslutsvägar i en mindre kommun. Detsamma lyfts även av fristående skolhuvudmän där 

det är nära mellan skolhuvudman, skolledare och pedagoger. Fördelar som lyfts med en större 

skolhuvudman är att det finns möjlighet att delta i olika forum och prioritera. Det är också möjligt att 

ha en särskild organisation riktad mot praktiknära skolforskning i en större kommun. Detta är inte 

möjligt hos mindre skolhuvudmän. De svårigheter som lyfts hos större skolhuvudmän är svårigheter 

att förankra arbetet hos alla rektorer, samt att arbetet sker i stuprör för att sedan spridas till andra. 

Ett sätt som lyfts fram är att små kommuner samverkar med varandra för att möjliggöra arbetet med 

ULF. 

En annan utmaning i samverkansarbetet är om de befintliga strukturer som ULF integreras kanske 

inte fungerar så bra som de borde blir också ULF-samverkan lidande. Lärosätena blir då beroende av 

att de befintliga samverkansstrukturernas kvalitet. Många lärosäten har dock valt att bygga nya 

strukturer för samverkan vilka kan anpassas bättre till ULF-uppdraget. Men i dessa kan 

skolhuvudmansrepresentanterna se utmaningar baserat på hur denna struktur är uppbyggd. I vissa 

fall består utmaningen av att det är ett begränsat antal representanter från enskilda huvudmän som 

faktiskt ingår i samverkansarbetet och därmed finns det en risk att dessa får ett försprång gentemot 

andra skolhuvudmän som saknar representation. ULF-samverkansarbetet riskerar därmed att nå ”de 

redan frälsta” eller de som redan har ett avtal. Andra lärosäten har dock organiserat samverkan på 

ett sådant sätt att alla huvudmän i regionen ingår i samverkan vilket i sin tur medför att skillnader 

uppstår beroende på vilket lärosäte man samverkar med. Detta leder till olika förutsättningar för 

huvudmännen att vara aktiva deltagare i ULF-samverkan. Dessa olika förutsättningar påverkar i sin 

tur de olika huvudmännens möjlighet att vara aktiva i initieringen av olika ULF-aktiviteter. 

  

Kvalitetsarbete, initiering och matchning 
I samtal som handlar om vad en ULF-aktivitet har som utgångspunkt och hur de initieras är det 

många som lyfter betydelsen av det egna systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Detta arbete måste 

ligga som en grund och att de aktiviteter som initieras måste utgå från analyser av de olika 

verksamheternas behov. Denna koppling beskrivs också som en del i ett vetenskapligt 

förhållningssätt där utgångspunkten är behovsanalysen och att professioner i skola och förskola 

tillsammans med forskare kan arbeta fram nya sätt att arbeta eller skapa strategier och aktiviteter 

som stärker och utvecklar verksamheten. Samtidigt finns det utmaningar i att utgå från SKA, ett 
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exempel på det är om aktiviteter initieras ”bottom-up” då det riskerar att bli för 

verksamhetsspecifikt. Från ett huvudmannaperspektiv kan det vara viktigare att de aktiviteter man 

har inom ULF kan spridas och vara till nytta för fler verksamheter. Vidare finns det utmaningar vad 

det gäller organisation och tid, SKA på huvudmannanivå är tidskrävande och en analys som ligger till 

grund för en aktivitet skall processas och förhandlas. Skolhuvudmännen uttrycker bland annat att 

växlingsstationerna är många och ledningarna långa vilket riskerar att vissa aktiviteter kan vara eller 

uppfattas vara inaktuella när aktiviteten startas upp.  

På frågor som rör initiering av aktiviteter inom ramen för ULF framkommer att flera av 

huvudmannarepresentanterna har svårt att skilja på aktiviteter som specifikt är kopplade till ULF och 

aktiviteter som är ett resultat av ”annan” samverkan och utgår från andra medel.  Av samtalen 

framgår dock att aktiviteter inom ramen för ULF initieras från olika håll, det finns exempel på 

aktiviteter som har sin utgångspunkt tydligt i verksamheters behov och bygger på ett ”bottom-up”-

perspektiv. Men det finns också aktiviteter som huvudmannarepresentanterna beskriver som 

resultatet av samverkan tillsammans med universitetet samt aktiviteter som initierats från 

lärosätena. En utmaning i ULF-arbetet är att hitta en matchning mellan verksamheternas behov och 

kompetens på lärosätena. I materialet finns det exempel på huvudmän som arbetar tillsammans med 

fler än ett lärosäte vilket de beskriver främjar en process att hitta en bra matchning mellan behov 

och kompetens. Ett flertal av huvudmannarepresentanterna ger uttryck för att de har fått relevant 

kompetens från lärosätena kopplat till de aktiviteter de är en del av. Andra ser dock utmaningar i 

detta matchningsarbete. Ett exempel är att det lärosäte man är kopplad till saknar den kompetens 

som efterfrågas, vidare att det måste till en längre dialog och process för att kunna skapa en aktivitet 

där det blir en hög grad av matchning mellan verksamhetens utvecklingsbehov och den 

forskningskompetens som finns på det specifika lärosätet.  

Organisation och kultur 
Skolhuvudmännens beskrivningar av arbetet med ULF och dess förutsättningar visar på att det finns 

en förändringsvilja bland skolhuvudmännen och att avtalen med lärosätena har varit värdefulla för 

skolhuvudmännen. Några skolhuvudmän uttrycker att det har skett en förändring i hur kommunen 

och politiken hanterar ULF, från att skolhuvudmän inte har upplevt någon stöttning till att via 

spridning av aktionsforskningsprojekt vid nämndsmöten öka intresse bland politiker. Det finns också 

en uppfattning bland skolhuvudmän om att skolledarna har varit bortglömda och inte ser nyttan med 

ULF. De lyfter vidare att ULF är ett sätt för skolhuvudmän och lärosäten att skapa ett gemensamt 

språk, en utmaning som finns inom samverkan mellan huvudmän och lärosäten. 

Skolhuvudmännen visar i sina utsagor att de har svårt att förstå lärosätenas långa perspektiv och 

anser att de inte så konkreta, skolhuvudmännen uppfattar att skolhuvudmännens egen verksamhet 

är mer konkret och att universiteten kan lära sig från skolhuvudmännen att ha lite snabbare 

processer. Samtidigt lyfter skolhuvudmännen att skolhuvudmännen själva behöver ha lite längre 

processer. Å andra sidan lyfter skolhuvudmännen att lärosäten har kort framförhållning när det gäller 

exempelvis utlysningar av ansökningar vilket påverkar kommunernas möjligheter att prioritera. 

Skolhuvudmännen uppfattar att lärosätena till viss del saknar kunskap om skolhuvudmännens 

organisation. Skolhuvudmännen lyfter därför fram att det är viktigt att få förståelse för varandras 

organisationer och utveckla långsiktiga strukturer genom dialog mellan skolhuvudmän och lärosäten. 

De lyfter också att det är viktigt och en utmaning att arbeta med den interna kommunikationen. 

Olika diskurser 
Skolhuvudmännens beskrivningar visar att det finns en stor vilja att samverka med lärosätena och att 

det finns en öppenhet att ha dialog. Samtidigt beskriver skolhuvudmännen att det är svårt att förstå 

språket. Det finns olika perspektiv kring vad det faktiska arbetet går ut på beroende på profession. 
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Skolhuvudmän lyfter att det finns en motsättning mellan ”top-down”- och ”bottom-up”styrning. 

Skolhuvudmännen lyfter att det är en kamp mellan att forska i den egna verksamheten och att det 

kommer att leda till positiva aspekter för barn och unga i ett längre perspektiv och den dagliga 

verksamheten. Skolhuvudmän lyfter att lärosäten och skolhuvudmän talar olika språk, och vikten av 

att hitta en kärna och tala samma språk. Det kan vara svårt att hitta gemensamma aktiviteter 

eftersom lärosäte och skolhuvudmän har olika utgångspunkter. Skolhuvudmännen uttrycker vikten 

av att skapa relationer mellan skolhuvudmän och lärosäten som ger förutsättningar för att mötas och 

skapa förståelsen för de olika verksamheternas språk. Det är en lärprocess där forskare använder en 

viss typ av språk som inte är självklart för lärare. Det finns möjligheter för lärare att utveckla den 

vetenskapliga kompetensen och olika perspektiv genom ULF. En annan aspekt som lyfts är att lärare 

har olika kanaler för dialog och att lärosäten borde bli mer aktiva i de kanaler som lärare redan 

använder. Skolhuvudmännen beskriver också att samverkan med lärosätet har fungerat väl, det har 

funnits ett intresse från båda parter att föra dialog och lyssna in varandras olika perspektiv. En 

skolhuvudman lyfter att det nog är lättare om man har organiserat för en kultur där lärare och 

rektorer utvecklar ett förtroende för akademi och forskning, eftersom det inte alltid finns detta 

förtroende. Det finns också en uppfattning bland skolhuvudmän att lärosäten och skolhuvudmän 

talar samma språk, där ULF är kopplat till verksamhetens behov. 

Skolhuvudmännen beskriver även positiva aspekter där skolhuvudmän och lärosäten möts i 

ögonhöjd, och att det finns en jämbördighet. Kontakten mellan skolhuvudmän och forskare har varit 

smidig och sker i dialog. Samtidigt beskriver skolhuvudmän att denna samverkan har utvecklats över 

tid, från att tidigare varit på lärosätenas villkor. Skolhuvudmännen lyfter fram att det är tydligt 

utskrivet att samverkan skall vara symmetrisk och komplementär. Ett grundläggande syfte med 

denna samverkan är att bygga relationer och skapa tillit.  

Avtalen mellan lärosäte och skolhuvudmän har enligt skolhuvudmännen gett dem mandat att 

förhandla exempelvis budget, men också mot andra förvaltningar och kommunen. Avtalen har också 

inneburit att skolhuvudmännen känner sig mer jämbördiga lärosätet. Skolhuvudmännen lyfter att det 

är viktigt att kunna visa musklerna, vetskapen om att lärosätena behöver skolhuvudmännen för att 

kunna genomföra ULF-aktiviteter ger skolhuvudmännen mandat att ställa krav. Skolhuvudmännen 

lyfter fram att man kan påverka den egna arenan men det är svårare att påverka lärosätena. 

Skolhuvudmännen uppfattar att träffarna sker på lärosätets arena och att det är lärosätet som styr 

och samverkan sker via lärosätet. Skolhuvudmannen lyfter fram att kommuner behöver bli starkare 

genom kommunala samverkansorgan för att på så sätt bli mer jämbördiga med lärosätena. Olika 

språk har inneburit att processen tagit lång tid och det har varit en utmaning att hitta in till 

lärosätena, detta har avtalen till viss del förändrat. Det finns dock en uppfattning om att lärosätet har 

taktpinnen och därför har ULF inte känts jämbördigt.  

Diskussion 
I denna avslutande diskussion lyfter vi några generella bilder som framkommer i analyserna av 

enkäten och dialogsamtalen med huvudmännen. Eftersom samverkansmodellerna mellan de olika 

lärosätena ser olika ut och att deltagarna i samtalen hade lite olika positioner och därmed olika 

erfarenheter blir den bild som vi målar upp en bild där vi diskuterar de stora styrkorna och 

utmaningarna i ULF-samverkan baserat på det data vi har. 

I denna rapport har vi presenterat analyser av data från företrädare för skolhuvudmän kopplade till 

försöksverksamheten ULF. Den bild som målas upp visar på det som fungerar bra, delar som är under 

utveckling och det som kan betraktas som utmaningar. Den generella bilden är att de flesta 

skolhuvudmän tycker att samverkan fungerar bra och att aktiviteter inom ramen för ULF får den 
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effekt de önskar. Denna bild kan beskrivas som målad med en relativt bred pensel. För om man tittar 

närmare, speciellt på det kvalitativa materialet, ser vi att det finns områden som kan förbättras och 

utmaningar som kan komma att behöva adresseras. En sådan utmaning är att nå alla skolhuvudmän 

där t.ex. mindre kommuner och fristående aktörer har svårare att få sin röst hörd eller 

representation i arbetsgrupper som skapats inom ramen för ULF-samverkan. I relation till denna 

utmaning diskuteras olika handlingsstrategier. Exempel på det kan vara att ett flertal mindre 

kommuner går samman i syfte att driva kommungemensamma frågor eller att man organiserat 

samverkan på ett sådant sätt att alla huvudmän är representerade. Med andra ord kan vi se att det 

finns organiserade exempel på både från lärosätena och huvudmännen för att stärka de mindre 

aktörernas inflytande. 

I analysen blir de huvudmannaspecifika utmaningarna tydliga och de handlar både om utmaningar 

inom den egna organisationen samt i samverkansarbetet med de olika lärosätena. En bild som 

framkom i samtalen var att deltagarna tyckte att det finns en variation hur väl ULF är förankrat hos 

lärosätena. I vissa fall upplevde de att det fanns en struktur med en tydlig koppling till ULF medan det 

i andra fall kunde de inte skilja på ULF-samverkan och andra former av samverkan. Vidare beskrivs att 

lärosätena ibland saknar förståelse för de förutsättningar som råder hos huvudmännen. Dessa 

förutsättningar handlar bland annat om de resurser som finns tillgängliga för att gå in i olika ULF-

aktiviteter. Även i detta fall beskrivs en skillnad mellan huvudmän där vissa är relativt resursstarka 

medan andra saknar resurser vilket är en utmaning att kunna delta i aktiviteter på lika villkor. En 

diskussion handlade bland annat om att det krävs ett statligt engagemang där det också delas ut 

resurser till huvudmän (inte bara till lärosätena) i syfte att stärka allas möjlighet att delta samt att 

samverkan också då skulle kunna bli mer jämlik.  

En annan utmaning som huvudmännen identifierat ligger i deras egna verksamheter där de ser 

friktionsytor mellan olika nivåer i styrkedjan i relation till vilka områden som skulle behöva prioriteras 

inom ramen för en ULF-satsning. Exempelvis ser de att enskilda skolor, pedagoger och rektorer inte 

ser samma typ av utmaningar som de själva gör utifrån ett huvudmannaperspektiv. Som 

representant för huvudmän har man ett helikopterperspektiv där man ser helhet snarare än delar 

vilket gör att man utgår från t.ex. analyser gjorda inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 

på kommunnivå. Ett syfte blir därmed med en aktivitet (även om den genomförs i en specifik 

verksamhet) att nå stordriftsfördelar. Att den ska få spridningseffekt till fler verksamheter än den 

som aktivt deltar i en aktivitet. Denna motsättning skulle kunna vara en utmaning i relation till det 

engagemang de som deltar i en aktivitet känner och i slutändan även kvalitén på insatsen. Trots att 

de identifierar detta som en utmaning lyfter de att de fått ut positiva effekter i verksamheten av att 

delta i ULF-aktiviteter och ULF-samverkan men att det finns delar som behöver stärkas för att få ut 

långsiktiga effekter. 

Samverkan mellan huvudmän och lärosäten måste få ta tid är något som flera av deltagarna i 

samtalen ger uttryck för. En anledning är att det är två olika kulturer och språk som möts där man 

initialt kan ha svårt att förstå varandra. Det är ett nytt sätt att arbeta och förhålla sig till varandra ur 

både lärosätenas och huvudmännens perspektiv. En utmaning i denna samverkan som skall vara ”i 

ögonhöjd”, ”symmetrisk och komplementär” är att det finns en maktaspekt som huvudmännen 

också ger uttryck för. De menar att lärosätet har medlen samt initiativet vilket också ger de mer makt 

och inflytande över samverkansprocessen som huvudmännen saknar. Dock kan vi se att avtalen 

beskrivs som ett verktyg i att balansera denna upplevda ojämlikhet. 

Avslutningsvis kan vi se att det ser väldigt olika ut mellan olika lärosäten och hur man valt att 

organisera för ULF-samverkan, i forumsamtalen (där de satt i blandade grupper) blev detta också 

väldigt tydligt. Genom att delta i dessa samtal fick de möjlighet att dela erfarenheter genom att 
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berätta hur det såg ut hos dem och jämföra det med andra. Att samverksformerna ser olika ut blev 

tydligt men också att det fanns ett behov av att få dela med sig av vad som man gjort bra respektive 

utvecklingsområden, hur man strukturerat samverkan, inte bara mellan huvudman och lärosäte utan 

även internt i syfte att kunna utveckla sitt egna ULF-arbete. Med andra ord verkar det finnas ett 

behov av att skapa ett forum för huvudmän, utan lärosäten, där de själva kan dela erfarenheter 

utifrån sina egna perspektiv. 

Sammanfattningsvis ser vi i genomlysargruppen att skolhuvudmännen är nöjda med den ULF-

samverkan de ingår i även om de ger uttryck för utmaningar. Detta gäller dock främst hur man 

strukturerat för samverkan samt aktiviteter som fokuserar forskning och verksamhetsutveckling. Det 

framkommer dock att kopplingen till lärarutbildningen är ett eftersatt område kopplat till ULF:s syfte. 

Med andra ord är detta ett område som behöver stärkas inom ramen för samverkan mellan 

lärosätena och skolhuvudmännen. 
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