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Förord 
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till ledamöterna i styrgruppen som läste rapporten innan den gick ”i 
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Sammanfattning 
K-ULF, ”Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning”, är 
KTHs del i den nationella försöksverksamheten ULF, eller ULF-avtal 
(”Utbildning, Lärande, Forskning”), som en del av Uppsala-noden. K-
ULF-projektet startade våren 2020. Projektets organisation bygger på 
mötesplatser för lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare, där 
de tillsammans kan arbeta på lika villkor. Mötesplatserna som finns 
inom K-ULF är: Vetenskapens Hus (VH), en strategisk styrgrupp och en 
didaktisk arbetsgrupp. Dessa mötesplatser utgör grunden för ett syste-
matiskt utvecklingsarbete för lärarprofessionen (Olsson & Brunner Ce-
derlund, 2021). I linje med det nationella målet med ULF är K-ULFs syfte 
att ”utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi 
och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning ge-
nom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsför-
lagd utbildning, och att studenters examensarbete (självständiga arbete) 
kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån veten-
skaplig grund” (Institutionen för lärande, KTH, 2022). Benämningen 
”Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning” antyder också 
att man tar sig an skolans s.k. kompensatoriska uppdrag, nämligen att 
skapa förutsättningar för att alla elever ges goda förutsättningar att nå 
de nationella kunskapskraven. K-ULFs verksamhet har sedan 2020 växt 
och drivs nu av KTH i samarbete med Vetenskapens Hus och fem kom-
muner (huvudmän): Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, 
Nynäshamns kommun och Värmdö kommun. 
 
Denna rapport är en utvärdering av K-ULF projektets första fas (juni 
2020–2022). Utvärderingen fokuserar K-ULF-projektets samverkans-
modell utifrån deltagarnas perspektiv: huvudmän, rektorer, lärare, lä-
rarstudenter, universitetslärare och forskare. Syftet med utvärderingen 
är att undersöka hur K-ULF har bidragit till att uppnå målen för ULFs 
försöksverksamhet, från deltagarnas perspektiv. I rapporten fokuseras: 
 

• hur K-ULF bidrar till att uppnå målen för ULFs försöksverk-
samhet – den hållbara samverkansmodellen – från deltagarnas 
perspektiv, 

• den praktiknära forskningen inom K-ULF, 

• K-ULFs uppskattade impact på lärare och elever på deltagande 
skolor, 

• rekommendationer om prioriteringar i nästa fas. 
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För att få reda på deltagarnas perspektiv ombads samtliga deltagare i 
projektet att besvara en kvalitativ enkät. Enkäten var uppdelad i tre om-
råden som rör K-ULF-projektet: syfte, organisation och innehåll. Totalt 
25 deltagare besvarade enkäten och svar erhölls från samtliga grupper 
eller roller inom projektet, med en jämn fördelning mellan dem.  
 
Resultatet visar att K-ULF-projektets organisation upplevs som mycket 
positiv av deltagarna och här nämns ord som funktionell och genomtänkt 
och att organisationen ger stora möjligheter till kunskapsutbyte. De re-
gelbundna mötena i den didaktiska arbetsgruppen och i den strategiska 
styrgruppen utgör viktiga delar i organisationen. Dessa regelbundna mö-
ten ger projektet kontinuitet i form av samarbete vilket utgör en god för-
utsättning för att hålla fokus och styrfart i projektet. Idén om att skapa 
mötesplatser verkar således fylla sin funktion. Samarbetet upplevs väl-
fungerande med ett stort engagemang och kontakten mellan organisat-
ionens olika delar fungerar mycket bra. Kommunikationen mellan delta-
garna upplevs som positiv och man upplever att man får stöd, hjälp och 
feedback från olika arbetsgrupper. Kollegialt stöd lyfts fram som särskilt 
värdefullt och då framför allt om man är kollegor och har samma roll i 
projektet. Vidare känns innehållet intressant och innehållet sprids även 
vidare till andra lärare och huvudmän som inte deltar i projektet. Ibland 
kan det som kommuniceras upplevas som svårt att förstå och det nämns 
i detta sammanhang som ett ”forskarspråk”. Samtidigt uttrycks att ”fors-
karspråket” utgör en viktig del i kunskapsutvecklingen. 
 
En svårighet i organisationen är en brist på engagemang från skolled-
ningen som det upplevs av en del deltagare. Här nämns två förklaringar: 
1) rektorer som slutar och 2) att K-ULF behöver få en tydligare plats i 
huvudmännens organisation, vilket verkar vara lättare hos mindre hu-
vudmän och en större utmaning hos större huvudmän. Ytterligare en 
aspekt som lyfts bland deltagarna handlar om att det förefaller finnas 
otydligheter avseende uppdrag, roll och arbetsfördelning; här önskas en 
diskussion om forskares roll i projekten och vad man förväntas bidra 
med. 
 
När det gäller den praktiknära forskningen så upplever deltagarna att K-
ULF har utgått från lärarnas frågeställningar men att betydelsen av 
forskningen ofta är mer personlig. Flera av skollärarna vittnar om kon-
kreta men fortfarande ganska personliga implikationer som att komma 
”ur gamla hjulspår” och få ”nya idéer”. Å andra sidan finns också ett par 
kritiska synpunkter som just berörde att inte allas röster blev hörda. Här 
ifrågasätts huruvida enskilda lärares önskemål verkligen kan sägas 
spegla större frågeställningar som berör fler. I detta sammanhang 
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ifrågasätts också om examensarbeten kan sägas vara forskning. Även om 
examensarbeten kanske inte formellt kan anses vara ”akademisk” forsk-
ning, så har i alla fall många av de lärare som deltagit i studien uttryckt 
att examensarbetena har bidragit med att: 
 

• kunna förstå och se undervisningen i nytt ljus, 

• få tankar om hur de kan utveckla undervisningen, 

• kunna eller i alla fall velat diskutera dessa tankar vidare (McIn-
tyre, 2005).   

 
Resultaten pekar alltså på att examensarbetena kan vara ett fruktbart 
sätt att utföra praktiknära forskning i lärares vardagliga miljö, förutsatt 
att de får inflytande över arbetenas problemställningar. Problemet ver-
kar snarare ha varit att inte alla delar av skolorganisationen (ännu) tagit 
del av möjligheten att inom K-ULF delta i praktiknära forskning. 
 
När det gäller impact och rekommendationer baseras de på resultat från 
vår enkätundersökning samt den ganska omfattande dokumentation 
som finns om K-ULF genom tidigare ULF-utvärderingar, forskningsrap-
porter och konferenspaper. I korthet visar resultatet att deltagarna som 
besvarat enkäten önskar behålla strukturen och en långsiktig satsning 
med stabil finansiering och ett långsiktigt förhållningssätt även för den 
forskning som är knuten till projektet. K-ULFs impact har varit stark 
inom KTH och på huvudmannanivå i kommunerna och projektet har in-
tegrerats väl i KTHs lärarutbildning och ämnesdidaktiska forskning. Ge-
nom styrgruppen och arbetsgruppen har också huvudmännens utbild-
ningschefer och lärare involverats på ett tydligt sätt. 
 
Det finns också utvecklingsmöjligheter, och denna sammanfattning fo-
kuserar på två sådana. Den första handlar om att skapa förutsättningar 
för ett större engagemang och en bättre förankring hos huvudmän och 
rektorer. I detta sammanhang nämns även att det behövs någon form av 
strategi för att informera och involvera deltagare som kommer in i en 
senare fas i projektet för att på så vis förankra och skapa goda förutsätt-
ningar. Den andra utvecklingsmöjligheten handlar om examensarbete-
nas utformning där det finns önskemål om mer delaktighet när det gäller 
hur skolornas ledning kan involveras i att identifiera kunskapsbehov 
som är relaterade till skolornas systematiska kvalitets- och utvecklings-
arbete. Här lyfts en utmaning i att föra samman forskningsfokus som 
överensstämmer med skolornas kvalitets- och utvecklingsarbete med lä-
rarnas behov och forskarnas intressen. Vidare behöver förutsättningarna 
för att locka studenter att skriva examensarbeten inom teknikämnet och 
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naturvetenskapliga ämnen ses över då det fram till idag endast skrivits 
inom ämnesområdet matematik. 
 
Det finns flera delar i organisationen som fungerar mycket väl och som 
deltagarna önskar ha kvar i nästa fas. Deltagarna önskar behålla: 
 

• strukturen och en långsiktig satsning på samverkansmodellen 
med stabil finansiering, 

• det verksamhetsnära perspektivet med det praktiknära samar-
betet, 

• de regelbundna mötena och att dessa även fortsättningsvis ska 
präglas av jämbördigt deltagande, 

• ett fortsatt samarbete med lärarutbildning där K-ULF fortsätter 
utgöra en del av VFU-kurserna och examensarbeten, 

• att skolorna även fortsättningsvis ges möjlighet till ett fortsatt 
samarbete och att den täta kontakten mellan KTH och VFU-
skolor behålls. 

 
Sammanfattningsvis är de flesta deltagare väldigt positiva till K-ULF 
som helhet. Deltagarnas inställning är i stort att K-ULF-projektet har ut-
gått från skollärarnas dagliga behov i sina klassrum, och att de ingående 
projekt som initierats är grundade i verkliga behov och därför är prak-
tiknära. 
 
Keywords:  ULF-avtal; K-ULF; utvärdering; samverkansmodell; praktik-
nära forskning; examensarbete 
 
  



8 
 

  



9 
 

  



10 
 

 
 



11 
 

Innehållsförteckning 
Förord ..................................................................................................... 3 
Sammanfattning ..................................................................................... 4 
Innehållsförteckning .............................................................................. 11 
Inledning ................................................................................................ 13 

Utvärderingsuppdragets omfattning och syfte .................................. 15 
Tidigare studier och samverkansmodeller............................................. 16 
Metod och analys ................................................................................... 17 
Resultat .................................................................................................. 19 

Syfte ................................................................................................... 20 
Samverkansmodellen ...............................................................20 
Samarbete mellan aktörerna ...................................................21 
Styrgrupp och arbetsgrupp ......................................................22 
Forskningsintegrering av lärarutbildningen genom VFU och 
examensarbeten ........................................................................23 

Organisation...................................................................................... 25 
Samverkan, kommunikation och möten ..................................26 
Samarbete mellan de olika aktörerna .....................................27 
Förutsättningar ........................................................................28 
Stöd och hjälp vid genomförande ............................................29 
Utvecklingsmöjligheter.............................................................30 
Framåtblick och önskemål avseende organisationen i nästa fas
 32 

Innehåll ............................................................................................. 33 
Förekommande innehåll i examensarbeten och andra 
lärarinitierade upplägg ............................................................34 
Den praktiknära forskningens implikationer och betydelse för 
deltagarna ................................................................................36 
Den praktiknära forskningens relevans för praktiken ...........37 
Utveckling av ämnesundervisningen inom respondentens 
ämnesområde ...........................................................................38 
Förslag på innehåll som borde fokuseras framöver ...............39 

Diskussion och framåtblick................................................................... 40 
Syfte ................................................................................................... 40 
Organisation....................................................................................... 41 
Innehåll ............................................................................................. 43 
Praktiknära forskning ....................................................................... 44 

Impact och rekommendationer ............................................................ 46 
Referenser ............................................................................................. 48 
Bilaga 1. K-ULF-utvärderingens kvalitativa enkätfrågor ...................... 52 
Bilaga 2. Sammanställning av K-ULF-enkätens fråga 21 och 22........... 55 



12 
 

 



13 
 

Inledning 
K-ULF, ”Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning”, är 
KTHs del i den nationella försöksverksamheten ULF, eller ULF-avtal 
”Utbildning, Lärande, Forskning”, som en del av Uppsala-noden. ULF 
genomfördes nationellt under åren 2017 till 2021, och vid KTH som K-
ULF åren 2020-2022, men hela ULF har nu förlängts till 2024 och ska 
sedan permanentas. I nuläget ingår 25 universitet och högskolor samt 
150 huvudmän i ULF (Hartell, Kozma & Pears, 2022). ULF har sin grund 
i skollagens skrivning om att skolans undervisning ska vila på ”veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet” (Utbildningsdepartementet, 
2022). Målet med ULF beskrivs därmed på följande sätt: 

Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara sam-
verkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän, för att stärka 
den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssät-
tet i skolan. När teori och praktik vävs tätare ihop stärks även lä-
rarutbildningen - 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 försöksverk-
samhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna per-
manentas och börja användas nationellt. Visionen är att samver-
kansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutöv-
ning inom skolan och för lärarutbildningen (ULF-avtal, 2022). 

K-ULF-projektets uppstart skedde under våren 2020 och sjösattes under 
pandemin vilket har påverkat projektet på olika sätt. Projektets organi-
sation bygger på integrerade ”mötesplatser” för lärare, lärarstudenter, 
lärarutbildare och forskare, där de tillsammans kan arbeta på lika villkor. 
De primära mötesplatserna för samverkan som utvecklats inom K-ULF 
har varit Vetenskapens Hus, en strategisk styrgrupp och en didaktisk ar-
betsgrupp. Dessa mötesplatser utgör grunden för ett systematiskt ut-
vecklingsarbete för lärarprofessionen inom ramen för ULF-avtalet (Ols-
son & Brunner Cederlund, 2021).  

I linje med det nationella målet med ULF är K-ULFs syfte att ”ut-
veckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och 
skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning genom 
att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd 
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utbildning, och att studenters självständiga arbete (examensarbete) kan 
länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån vetenskaplig 
grund” (Institutionen för lärande, KTH, 2022). Benämningen ”Kompen-
satorisk undervisning för lärande och forskning” antyder också att man 
tar sig an skolans s.k. kompensatoriska uppdrag, nämligen att skapa för-
utsättningar för att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nation-
ella kunskapsmålen. K-ULFs verksamhet har sedan 2020 växt och drivs 
nu av KTH i samarbete med Vetenskapens Hus och fem kommuner (hu-
vudmän): Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäs-
hamns kommun och Värmdö kommun. Den samverkansmodell som 
lyfts fram i K-ULF-projektet, bl.a. på hemsidan och i Uppsala-nodens 
slutrapport (Olsson & Brunner Cederlund, 2021), återfinns i Figur 1.  

Den lärarutbildning som är inskriven i modellen är framför allt Ci-
vilingenjör och lärarprogrammet (CL), för blivande gymnasielärare, men 
även andra lärarutbildningar har deltagit. De som gjort VFU (Verksam-
hetsförlagd utbildning, tidigare kallad praktik) och skrivit examensar-
beten inom K-ULF är fr.a. CL-programmet (gymnasiet), men också kort-
KPU (högstadiet/gymnasiet) och forskar-KPU (gymnasiet). CL-
studenternas examensarbete skrivs på Master-nivå. VFU1 kan göras på 
högstadieskolor, dock ska VFU2 och VFU3 göras på en gymnasieskola. 
Även examensarbeten ska i första hand göras på gymnasieskolor, men 
på grundskolan kan det fungera om arbetet rör vuxnas/lärares lärande.  

 

 

 
Figur 1. K-ULFs samverkansmodell. 
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Vetenskapens Hus utgör en plattform och forskningsmiljö för samverkan 
och har nära samarbeten med akademin, forskare, skolor, lärare och lä-
rarstudenter. Vetenskapens Hus medverkar även i lärarutbildningen och 
här finns en laborativ miljö där skolelever och lärarstudenter kan genom-
föra aktiviteter inom naturvetenskap, teknik och matematik (Olsson & 
Brunner Cederlund, 2021). Den strategiska styrgruppens arbete fokuse-
rar på strategiska frågor och förankring av projektet på kommunnivå. 
Gruppen träffas två gånger per termin. Huvudmännen organiserar arbe-
tet inom K-ULF inom den egna kommunen och dess skolor med hänsyn 
till deras olika förutsättningar och behov. Den didaktiska arbetsgruppen 
arbetar med verksamhetsnära frågor och driver det praktiknära forsk-
ningsarbetet inom K-ULF. Den didaktiska arbetsgruppen träffas regel-
bundet varannan vecka för information och arbetsmöten (KTH, 2020). 
En effekt av COVID-19-pandemin är att de flesta av ovanstående möten 
hållits digitalt.  

Skolledning och förvaltningsledning ger förutsättningar och strate-
gisk vägledning utifrån det övergripande kvalitetsarbetet hos huvudman. 
Lärare, förstelärare och lektorer förankrar inom professionen genom ak-
tuella och för professionen relevanta frågeställningar. Lärarstudenterna 
utför datainsamling och gör undersökningar med utgångspunkt i pro-
fessionens frågeställningar och det övergripande systematiska kvalitets-
arbetet i samråd med forskare (Olsson & Brunner Cederlund, 2021). 

Utvärderingsuppdragets omfattning och syfte 
Institutionen för lärande, KTH, gav i mars 2022 Linköpings universitet 
och författarna till denna rapport i uppdrag att utvärdera K-ULF. Enligt 
överenskommelsen mellan KTH och LiU ska författarna ”utvärdera hur 
projektet K-ULF har bidragit till att uppnå målen för ULFs försöksverk-
samhet. Institutionen för lärande är nu intresserad av en kortfattad sam-
manfattning av hur projektet upplevs i förhållande till målbilden från 
flera perspektiv, huvudman, lärarstudent, KTH lärare/forskare/projekt-
deltagare, deltagande lärare från skolorna och även rektorer på dessa 
skolor. […] Utvärderingen förväntas kunna var ett bra stöd och veten-
skapligt underlag som kan användas i att utforma nästa fas i ULF vid 
KTH 2025-2030.” Vidare ska utvärderingen ”sammanfatta den praktik-
nära forskningen i K-ULF samt uppskatta dess impact för lärare och ele-
ver på deltagande skolor”. Slutligen ska utvärderingen innehålla rekom-
mendationer om vilka delar av K-ULF som KTH bör fortsätta med, och 
vilka de kan överväga att prioritera ner eller inte göra alls i nästa fas av 
projektet. 
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Syftet med denna rapport är att undersöka hur projektet ”Kompensato-
risk undervisning för lärande och forskning”, K-ULF, har bidragit till att 
uppnå målen för ULFs försöksverksamhet, från deltagarnas perspektiv. 
 

Tidigare studier och samverkansmodeller 
Det nationella ULF-projektet har som mål att skapa ”framgångsrika 
samverkansmodeller” (ULF-avtal, 2022) mellan akademi och skola, för 
att mer framgångsrikt kunna genomföra praktiknära forskning. ULF-
projektet är en del av en internationell trend de senaste två årtiondena 
för att göra skolforskning mer evidensbaserad (t.ex. Elliott, 2001; Hattie, 
2012; Prøitz et al., 2021), något som i Sverige också kan sägas ha legat 
bakom t.ex. införandet av Skolforskningsinstitutet 2015. Praktiknära 
forskning syftar till att ge god evidens för en skola på vetenskaplig grund, 
och ULF-projektet ska skapa modeller för samverkan som kan under-
lätta sådan forskning. Internationellt sett finns mycket forskning kring 
evidensbaserad skolforskning på ett mer allmänt plan (t.ex. Ham-
mersley, 2007), men där ingår också en del kritik mot alltför förenklade 
modeller för detta. Exempelvis hävdar Biesta (2007) att det finns en risk 
med evidensbaserad skolforskning att man reducerar undervisning till 
enbart frågor om effektivitet men missar demokratiska och moraliska di-
mensioner. Vissa forskare menar till och med att undervisning inte kan 
vara evidensbaserad eftersom undervisning i sig är en konstform (se t.ex. 
Wiliam, 2014; jfr. Hallström & Klasander, 2020). 

Forskningsläget kring evidensbaserad skola och utbildning är totalt 
sett väldigt omfattande. Likaså finns en uppsjö olika modeller för sam-
verkan mellan akademi och skola i syfte att tillgängliggöra forskningsre-
sultat i undervisningspraktiken, alltså skapa en skola på vetenskaplig 
grund (t.ex. Prøitz et al., 2021), liksom exempelvis samverkansmodeller 
mellan skola och industri vilket är av relevans för naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen (t.ex. Strobel & Sun, 2020). Det finns också en del forsk-
ning redan genomförd på K-ULF-modellen (Hartell, Brugge, Boberg, 
Kozma, & Pears, 2021; Hartell, Kozma, & Pears, 2022) och dessutom en 
norsk utvärdering av den svenska ULF-modellen med fokus just på Upp-
sala-noden där KTH ingår (Prøitz et al., 2021).  

I vår utvärdering vill vi lyfta fram forskning som utgår från en sam-
verkansmodell kring ett metaforiskt ”tredje rum” där skola och akademi 
möts på lika villkor och även har möjlighet att tillsammans producera en 
ny typ av kunskap av relevans för skolpraktiken. Den kunskap som där 
har möjlighet att skapas skulle därmed kunna sägas hamna i mitten av 
ett kontinuum där lärarens praktiska vardagskunskap är i den ena än-
den; McIntyre (2005) kallar denna erfarenhetsbaserade kunskap för 
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lärares ”craft knowledge”, vilken påminner om Wiliams (2014) idé om 
undervisning som en erfarenhetsbaserad eller -relaterad konstform. 
Andrée och Eriksson (2020) benämner den som connoisseurship. I den 
andra änden finns den vetenskapligt producerade kunskapen som McIn-
tyre (2005) kallar ”research-based knowledge”. Han anger också tre kri-
terier för att kunna skapa ett ”tredje rum”, balansen mellan craft know-
ledge och research-based knowledge, genom samverkan mellan skola 
och akademi: 
 

(i) the research should generate valid new understandings of reali-
ties of classroom teaching and learning; 

(ii) these new understandings should provide a basis for clear indi-
cations to classroom teachers of how they might be able to improve 
their practice; 

(iii) the new understandings, and the suggestions for improvement 
to which they lead, should make sufficient sense to teachers to per-
suade them to take the suggestions seriously and so to engage in 
dialogue about them (McIntyre, 2005, p. 380). 

Metod och analys 
Uppdraget och syftet med utvärderingen handlar i princip om att under-
söka hur K-ULF har fungerat i förhållande till målet med projektet, ge-
nom att ta del av deltagarnas åsikter om vad som fungerat bra och vad 
som fungerat mindre bra eller har potential för utveckling. För att på re-
lativt kort tid kunna samla in omfattande och relevant data som kan 
hjälpa oss att uppfylla syftet med denna utvärdering, valde vi därför att 
konstruera och skicka ut en kvalitativ enkät till alla deltagarna i K-ULF-
projektet (Bilaga 1). En annan fördel, jämfört med en intervjusituation, 
är att med en enkät kan respondenten i lugn och ro fundera på frågan 
och sedan svara utan att känna sig stressad eller känna sig manad att 
svara på ett visst sätt i närvaro av intervjuaren (Bryman, 2016).  

Vi fick god hjälp av företrädare för K-ULF med e-postadresser till 
alla relevanta aktörer som antingen deltagit eller nu deltager i K-ULF, 
både inom KTH och kommunerna, och kunde på så sätt till slut få in 25 
svar. Enkäten gjordes i Microsoft Forms och innehöll 23 frågor (Bilaga 
1) som var indelade efter följande rubriker: 1. Bakgrund om responden-
terna (fråga 1–3); 2. K-ULF-projektets syfte (fråga 4–7); 3. K-ULF-
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projektets organisation (fråga 8–14); 4. K-ULF-projektets innehåll 
(fråga 15–20); och 5. Avslutning - sammanfattande kommentarer om 
vad som varit bra/kan förbättras (fråga 21–23, se också Bilaga 2). Data 
från enkätsvaren analyserades induktivt utifrån studiens syfte, alltså ut-
ifrån avsikten att undersöka deltagarnas perspektiv på huruvida K-ULF 
uppfyllt målen för ULFs försöksverksamhet. Inledningsvis gjorde båda 
författarna var sin genomgång av materialet och en induktiv kodning. 
Därefter träffades författarna, diskuterade sina koder och sedan togs en 
gemensam kodnyckel fram som användes för ytterligare en runda kod-
ning av båda författarna (Braun & Clarke, 2006; Robson & McCartan, 
2016). Den slutliga kategoriseringen av data presenteras som rubriker i 
resultatet (Tabell 1). De följer dels strukturen i enkäten som var uppdelad 
efter K-ULF-projektets syfte, organisation och innehåll, dels responden-
ternas värderande svar i termer av sådant som betraktades som positivt 
och sådant som sågs som negativt eller kunde förbättras/utvecklas.   

Respondenterna informerades om studiens syfte och samtyckte till 
att delta genom att genomföra enkäten. Vidare informerades de om hur 
studiens datamaterial hanteras genom säker förvaring på Linköpings 
universitets servrar, i enlighet med GDPR, och att data bara används för 
forskningsändamål. Enkäten besvarades helt anonymt och vi har gjort 
allt för att bevara anonymiteten genom att inte t.ex. inkludera citat eller 
annan information som kan kopplas till enskilda personer (Vetenskaps-
rådet, 2017).   

De deltagare som kontaktades för medverkan i studien hade valts ut 
utifrån deras roller inom K-ULF, för att vi skulle få ett så högt och brett 
deltagande som möjligt. De slutliga 25 deltagarna i studien fördelade sig 
på kategorierna som presenteras i Figur 2. Observera att flera deltagare 
identifierade sig med mer än en roll, vilket inte är konstigt då t.ex. flera 
var både forskare och universitetslärare. I resultatredovisningen nedan 
väljer vi därför att i första hand presentera resultaten av analysen kollek-
tivt, då det ibland kan vara svårt att urskilja de olika rollerna. Dessutom 
är det förhållandevis få deltagare och vi vill så långt det är möjligt bevara 
deras anonymitet (se ovan). De 25 respondenterna gav mestadels fylliga 
svar på frågorna, men ett par respondenter lämnade flera frågor obesva-
rade och några till lämnade några få frågor obesvarade. 
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Figur 2. Roller inom K-ULF som studiens deltagare identifierade sig 
med, liksom hur många svarande per roll. 
 

Resultat 
Resultat från undersökningen presenteras här under tre huvudrubriker, 
vilka beskriver deltagarnas uppfattningar om hur väl K-ULF har fungerat 
utifrån dess syfte, organisation och innehåll (se Tabell 1). 
 

Tabell 1. Resultatöversikt över utvärderingens kategorier 
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Syfte 
När det gäller K-ULFs syfte så är de tillfrågade aktörerna överlag posi-
tiva, även om det också framkommer negativa åsikter eller förslag till 
förbättringar. Alla de tillfrågade har inte varit med i K-ULF från början 
och påpekar också detta, men uttalar sig om det som de känner till. 
 

Samverkansmodellen 
Respondenterna är överlag väldigt nöjda när de tillfrågas om samver-
kansmodellen (Figur 1), medan några av dem i lägre grad uppskattar el-
ler förstår sig på dess utvecklingsprocess.  

En deltagare beskriver det på följande sätt och står lite undrande in-
för det syftet: ”Det är lite märkligt att ha en modell med syftet att vara en 
modell, inte vad modellen eller samverkan ska åstadkomma.” För vissa 
som har funderat över modellen finns också lite undringar kring hur pro-
cessen ska fungera, t.ex. att det är ”svårt att skilja ut något som processen 

Syfte Organisation Innehåll 
Samverkansmodellen Samverkan, kommunikation 

och möten  
Förekommande innehåll i 
examensarbeten och andra 
lärarinitierade upplägg  

- Digitalisering  
- Pojkars och flickors 

kunskapsresultat  
- Språkutvecklande 

arbetssätt genom 
laborationer och 
praktiskt arbete i 
matematik, teknik och 
de naturvetenskapliga 
ämnena  

Samarbete mellan aktörerna Samarbete mellan de olika 
aktörerna 

Den praktiknära forskningens 
implikationer och betydelse för 
deltagarna  

Styrgrupp och arbetsgrupp Förutsättningar   Den praktiknära forskningens 
relevans för praktiken  

Forskningsintegrering av 
lärarutbildningen genom VFU 
och examensarbeten 

Stöd och hjälp vid 
genomförande  
 

Utveckling av 
ämnesundervisningen inom 
respondentens ämnesområde 

 Utvecklingsmöjligheter  Förslag på innehåll som borde 
fokuseras framöver 

 Framåtblick och önskemål 
avseende organisationen i 
nästa fas  
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att utveckla en modell”, eller ”jag har inte sett så mycket process för att 
utveckla en modell. Inte sett det beskrivet heller.” En annan respondent 
anser: 

Jag tycker att det har varit svårt att få till en fungerande modell. 
Det har nog att göra med att jag ser en svag koppling till skolan, 
dess ledning och kollegier. Det förefaller vara de direkt involverade 
lärarna som engageras i detta arbete.  

Flera deltagare ger förslag på hur modellen ändå skulle kunna utvecklas, 
som t.ex. i följande citat: ”Om modellen ska bli hållbar över tid tror jag 
på formalisering genom att knyta skolornas ledning närmare K-ULF-
projektet, kanske som övningsskolor.” Övningsskolor är särskilt utvalda 
skolor som börjat samverka med KTH kring bl.a. VFU (KTH, 2021b). 
 

Samarbete mellan aktörerna 
Något som lyfts fram som positivt av många respondenter är det uppar-
betade samarbetet mellan KTH och kommun/skola. I synnerhet det fak-
tum att så många aktörer kunnat samverka ses som positivt. En respon-
dent uttrycker det så här: 

Upplever att det är en styrka att det ingår lärarutbildare, lä-
rare/handledare, forskare och lärarstudenter i projektet. Den prak-
tiknära forskningen uppstår lätt/naturligt mellan lärarstudenter 
och VFU-kandidater som det verkar. K-ULF är en jättebra mötes-
plats för möte mellan lärosäte och skola. 

Ytterligare en respondent säger att ”bemanning från relevanta områden 
och institutioner tillsammans med struktur i form av möten och doku-
mentation har möjliggjort att processen hela tiden rört sig framåt”. Flera 
uttrycker att de regelbundna mötena är viktiga för samarbetet, t.ex. som 
denna respondent uttrycker det: ”Mycket bra. Regelbundna möten 
varannan vecka ger en struktur för att utveckla samarbeten mellan skola 
och universitet.” 

Det framkommer också från kommunernas och skolornas håll att 
samarbetet med KTH ses som positivt, t.ex. som i dessa uttalanden: 
”Forskning blir mer aktuell i skolans värld. Utveckling sker med hjälp av 
samarbete med KTH” och ”Jag upplever att det har varit bra och värde-
fullt för skolorna att få utarbeta frågeställningar i samråd med KTH.” 

Några få respondenter ger också förslag på förbättringar av samar-
betet inom K-ULF: ”Finns potential att utveckla samverkan mellan 
forskning och skola ytterligare. Som forskare skulle jag önska att komma 
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ut i skolorna som ingår.” Å andra sidan finns den motsatta åsikten från 
kommunernas sida, nämligen att skolorna inte varit riktigt på tå: 

Det har mer eller mindre inte blivit någonting på skolan. Jag upp-
lever att läraren här har säkerligen kunnat bidra i sina möten med 
lärarrepresentanterna från andra skolor, men på vår skola har vi 
nästan inte sett något. Vi hade ett par studenter här som gjorde ett 
exjobb kring distansundervisning inom matematik, men det var 
dels ingen fråga som direkt var efterfrågad av oss och jag tror att 
det huvudsakliga arbetet gjordes via annan skola. Jag skulle mer 
vilja se att vi, utifrån behov som vi identifierar, hittar frågeställ-
ningar och områden som sedan vi hittar studenter som är intresse-
rade av frågan. Vi har inte haft någon VFU alls från KTH och som 
sagt inte heller några examensarbeten utöver det som nämndes 
ovan. 

Denna respondent ger dock förslag på förbättring, genom långsiktigt ar-
bete:  

Förankring internt behöver lyftas igen. Synd att vi tappat bort att 
ha storträffarna. De hade varit bra som uppsamlingsheat kring 
kunskapsdelning. Allra helst för att få in de nya. Etablera fler skolor 
och lärare inom huvudman. Det tar lite tid att få studenter som går 
igenom VFU-kurserna och till sist exjobb. Idén är mycket bra men 
det tar tid och man måste tänka och jobba långsiktigt. 

 

Styrgrupp och arbetsgrupp 
Många av deltagarna ser fördelar med styrgruppen och den didaktiska 
arbetsgruppen, som t.ex. kommer fram i följande uttalande: ”Ser en stor 
vinst med både styrgruppen mellan olika huvudmän och universitetet 
samt att den didaktiska arbetsgruppen som träffas och skapar ett mer-
värde för oss som medverkande i K-ULF.” Vidare framkommer att ”mo-
dellen att ha alla representerade i arbetsgruppen tror jag har bidragit till 
att göra arbetet mer relevant och i ögonhöjd samtidigt som en del frågor 
som lyfts på möten inte är 100 relevanta för alla jämt men å andra sidan 
får medlemmarna mer insyn.” Den didaktiska arbetsgruppen får genom-
gående mer positiva omdömen när det gäller själva arbetsprocessen bl.a. 
eftersom man träffas regelbundet, men även om inte alla vet vad som 
pågår i styrgruppen ser man att den behövs ur mer strategisk synvinkel 
och båda grupperna uppskattas som framgår här: 
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Möten med den didaktiska arbetsgruppen där alla kommer till tals, 
lyfter intressant frågor, delar med sig av erfarenheter, och kan få 
stöd och hjälp där så behövs. Möten med den strategiska gruppen 
för att förankra det som görs på KTH/huvudmannanivå, koppla till 
huvudmans övergripande kvalitetsarbete m.m. 

Å andra sidan finns en del kritiska synpunkter eller förslag på förbätt-
ringar när det gäller gruppernas arbetsprocess. Det framgår t.ex. av föl-
jande citat att man vill ha mer ”verkstad” i arbetsgruppen: 

Ser en fara för stagnation. Under våra möten varannan vecka går 
mycket tid åt till rapportering av vad som skett sedan sist. Vill ha 
mer arbete i arbetsgrupperna. Skulle även vilja vet mer om den 
strategiska styrgruppens arbete och tankar/visioner. 

När det gäller styrgruppen så vill man gärna få in rektorerna där så att 
de blir mer involverade i K-ULF: 

Kontakten med rektorer behöver stärkas. Möjligen skulle den stra-
tegiska styrgruppen kunna utökas så att även rektorer är med, al-
ternativt att ytterligare en grupp bildas där rektorer och forskare 
ingår, för att säkerställa att rektorerna är med på banan och står 
bakom projektet. 

Det finns också viss självkritik från en medlem i styrgruppen när det gäl-
ler hur den ska organiseras: 

Ser att vi i styrgruppen även ska fånga upp hur vi organiserar i vår 
egen verksamhet för att skapa maximala förutsättningar för att 
nyttja plattformen för samarbete som K-ULF utgör. 

Forskningsintegrering av lärarutbildningen genom 
VFU och examensarbeten 

Forskningsintegreringen av utbildningen genom VFUn får överlag posi-
tiva omdömen. Exempel på uppfattningar är som följer: ”Det har funge-
rat väl då jag upplever att de arbeten som VFU-studenterna gjort och det 
som de 2 ansvariga lärarna gjort med studenterna och inom projektet 
verkar väl integrerat med forskningen”; ”Jag upplever att vi har lyckats 
få fram en modell där VFU-studenter kan bidra till forskningen, och där 
forskare kan använda observationer av VFU-studenter i forskning.” En 
lärarstudent uttryckte det så här: ”Min VFU var lärorik på många sätt. 
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Jag tror det är jättebra att ta tillvara på de erfarenheter och frågor som 
VFU-studenterna har under sin studietid för att arbeta med i framtiden.” 

Från kommunernas sida uttrycktes följande försiktigt positiva om-
döme: ”Har till liten del deltagit i den del som rör VFU. Piloten av en 
handledarutbildning kan ha gett viss forskningsintegrering.” Andra re-
spondenter är mer positiva och förklarar också varför: 

Har sett konkreta exempel på lyckad VFU t.ex. när den erfarna lä-
raren får ta del av studentens ämneskunskaper och ämnesdidak-
tiska kunskaper som kompletterar den erfarne läraren som bidrar 
med sin kunskap. Vår kommun har fått fler VFU-studenter. Inom 
lärarutbildningen så har vi ökat på antalet VFU-kurser från en till 
3. 

Genom VFU fås ett ömsesidigt utbyte av förmågor och kunskap. 
Ofta har studenterna en annan inriktning på sin tekniska utbild-
ning än vad lärarna på skolan har. Då kan den användas för att ut-
veckla kurser och lärare. I gengäld har lärarna mycket större erfa-
renhet och kunskaper inom undervisning och didaktik. Här sker ett 
ömsesidigt utbyte av kunskaper. 

Det som framför allt ges väldigt positiv kritik är examensarbetenas roll 
för forskningsintegreringen – här finns nästan inga negativa kommenta-
rer alls, från någon involverad aktör. Här ges ett exempel: 

Jag har inte själv handlett någon lärarstudent i projektet men den 
miljö som lärarstudenterna möter inom K-ULF upplever jag som 
kvalitetshöjande. Studenterna får ingå i ett sammanhang där lä-
rare/VFU-handledare, lärarstudenter, forskare och lärarutbildare 
ingår, det är på så vis närmare professionen än när studenten sitter 
”ensam” med sin handledare på högskolan. Genom K-ULF finns 
också möjlighet att sprida sina resultat på ett annat sätt än vid van-
lig handledning. Ser också att möjligheten att under examensar-
betet utveckla och testa metoder i samverkan med skolan finns på 
ett tydligare sätt än vid vanlig handledning.  

En annan respondent uttryckte det så här: 

Det har fungerat mycket bra! Lärarstudenterna har fått bra kontak-
ter direkt ut till skolan och god hjälp med att genomföra sina arbe-
ten med koppling till elever och med frågeställningar som är intres-
santa både för studenterna och för skolan. Samtidigt har aktiva lä-
rare fått hjälp med att undersöka frågor som de är intresserade av 
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utifrån sin dagliga praktik, och hjälp med att ta fram material som 
de kan använda direkt i sin undervisning. Detta har varit en riktig 
win-win-situation både för lärarstudenterna, de aktiva lärarna och 
för forskarna. 

Det uttrycks också att det är viktigt med långsiktighet för att de positiva 
effekterna ska bli bestående över tid. 

Det finns dock också några mer kritiska synpunkter och förslag till 
förbättringar, fr.a. när det gäller forskningsförankring av VFUn mer all-
mänt. Den vanligaste synpunkten, som anknyter till detta med långsik-
tighet, är att forskningsintegreringen fortfarande är ganska ytlig och att 
man provar sig fram till hur detta ska kunna göras fruktbart. Som en per-
son uttryckte det ”provar vi oss fram fortfarande hur vi kan förankra 
forskning på ett praktiknära sätt”. Man kan förstå att COVID-19-
pandemin har försenat vissa processer här, vilket uttrycks av någon. En 
annan aspekt här gäller själva forskarrollen, hur den ska definieras: 

Att arbeta tillsammans tar tid men känns intressant men jag skulle 
önska att forskarens roll inom K-ULF var mer definierad. Tycker 
inte vi hittat formen än för samarbete och forskning men det går 
framåt. En utmaning är att hitta frågor som är relevanta för lärarna 
i skolan och går att beforska. 

Några lärare uttrycker dock att de inte sett till någon riktig integrering 
just på sin skola. Det finns också någon enstaka aktör som uttrycker att 
det hittills varit ganska låg nivå på forskningsintegrering av VFUn: 

Forskningsintegreringen har tagit sig i uttryck som observationer 
av klasser och studenter i VFU. Detta arbete har utförts på en 
mycket primitiv nivå där nya observationsprotokoll tagits fram 
som ofta varit svåra att använda och som gett data som kan vara 
svåra att sätta i ett sammanhang. Här behöv definitivt mer arbete 
med samverkansmodellen för att det ska bli relevant forskning. 

Organisation 
Av svaren avseende fördelar med organisationen framgår att alla har 
olika erfarenheter där en del av respondenterna endast kan uttala sig om 
någon del av organisationen. Här uttrycks uppfattningar av mer övergri-
pande karaktär där organisationen ses som tydlig, funktionell, ”genom-
tänkt och till syftet väl anpassad organisation med alla roller, kompeten-
ser, institutioner etc. som behövs”. Vidare lyfts att det finns stora förde-
lar med organisationen, hur den är uppbyggd och att den ger stora 
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möjligheter till kunskapsutbyte som i förlängningen leder till bestående 
utveckling: 

Jag upplever att processen framskrider ok. Vi går från klarhet till 
klarhet. Strukturen/arbetssättet med didaktisk arbetsgrupp med 
digitala möten var fjortonde dag med indelning i flexibla tema-
grupper är ett bra bidrag till detta. Att detta arbete också dokumen-
teras är bra, diskussionerna/innehållet i mötena ger inspiration att 
gå ”hem” till sin huvudman för att initiera eller ta reda på något. 

Samverkan, kommunikation och möten 
Flera uttalanden handlar om samarbete där man lyfter fram att det finns 
stor vilja och ett stort engagemang. Här nämns att lärare har fått mycket 
stöd genom examensarbeten inom områden som skolan har behov av att 
undersöka och att man härmed fått nya infallsvinklar på. Vidare fram-
hålls att kontakten mellan organisationens olika delar fungerar mycket 
bra och att K-ULF blivit en viktig mötesplats. Kommunikation utgör yt-
terligare en aspekt som flera deltagare tar upp. Det handlar dels om att 
snabbt få hjälp med svar på frågor och feedback från olika arbetsgrupper 
och dels att innehållet känns intressant och det som diskuterats har spri-
dits vidare till andra, lärare och huvudmän, som inte är aktiva i projektet.  
En av deltagarna reflekterar över kommunikationen och deltagarnas 
olika bakgrund som både kan ha sina för- och nackdelar: 

Det har varit många olika delar och ibland har det kanske känts 
som om forskare pratat ett annat språk. Ett forskarspråk som lä-
rare och VFU har kämpat med att ta till sig. Samtidigt har det varit 
vinningen med konceptet att knyta kontakter och lära sig nya sa-
ker. Lärare som deltagit har utvecklats och tagit inspiration av 
andra i olika organisationer. 

Övergripande lyfter flera av deltagarna de regelbundna mötena i arbets-
gruppen som en fördel. När det gäller den didaktiska arbetsgruppen 
nämns att alla kommer till tals, att innehållet känns intressant och att 
alla delar med sig av sina erfarenheter. Här lyfts även att man vid behov 
kan få stöd och hjälp och att samarbetet mellan examensarbeten och den 
didaktiska arbetsgruppen fungerat bra. Vetenskapens Hus anses utgöra 
en bra arena för samverkan mellan akademi och skola. I den strategiska 
gruppen förankras bland annat det som sker på KTH och huvudmanna-
nivå samt kopplas till huvudmännens övergripande systematiska kvali-
tetsarbete. Mötesstrukturen med digitala möten lyfts fram som en fram-
gång då dessa underlättar deltagande och sparar transporttid. 
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Samarbete mellan de olika aktörerna 
Majoriteten av de som svarat upplever ett gott samarbete i de samman-
hang som de är delaktiga i. Samarbetet präglas av ”ömsesidig respekt för 
varandras profession och ingen hierarkisk organisation eller underton av 
hierarki”. Vidare upplevs samarbetet som positivt, trevligt, insiktsfullt, 
inspirerande och givande: ”Vi bidrar alla på lika villkor med olika kom-
petenser och erfarenheter. Vi jobbar tillsammans, i ögonhöjd.” Två av 
deltagarna lyfter även fram två specifika fördelar med samarbetet där det 
ena rör forskning och det andra nätverkande och utveckling:  

Särskilt tillgången till forskning via forskarna och deras kännedom 
om studier och vetenskapliga belägg. 

Det har givit många goda kontakter och gett möjlighet till att upp-
täcka utvecklingsområden. 

Samarbete med huvudmän och rektorer nämns återigen och då utifrån 
två aspekter, antingen 1) att man inte har något samarbete och därmed 
ej kan uttala sig – ”Jag har för lite kontakt med huvudmän för att uttala 
mig om den relationen” – eller 2) att samarbetet upplevs som problema-
tiskt: 

Samarbetet med rektorer har upplevts mer skakigt. Jag har inte 
själv haft direktkontakt med rektorer, men jag har förstått från de 
berörda lärarna att det inte alltid har funnits stöd från skolled-
ningen, och att det även nu är oklart hur stödet kommer se ut fram-
över. 

En möjlig förklaring till problematiken skulle kunna vara att förvänt-
ningarna är otydliga vilket framgår nedan: 

Jag har inte klivit in i projektet på det sättet. Jag hade hoppats att 
mycket av det samarbetet framför allt skulle ske mellan vår lärare 
och andra.  

Endast en deltagare har inte upplevt så mycket samarbete: ”Det har inte 
varit så väldigt mycket samarbete”. En annan deltagare har inte någon 
erfarenhet av praktiskt samarbete utan endast i samband med styr-
gruppsmöten. 
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Förutsättningar 
Både positiva och negativa synpunkter har framförts avseende förutsätt-
ningar för att kunna genomföra sin roll eller uppgifter i projektet. Fem 
deltagare är på det stora hela nöjda utan att specificera på vilket sätt. Tid 
är den förutsättning som de flesta tar upp och på ett positivt plan fram-
förs att goda förutsättningar avseende tid finns för de som fått tid för K-
ULF i sin tjänst och att man har fått möjlighet att anpassa andra arbets-
uppgifter utifrån fasta mötestider till exempel arbetsgruppens tider på 
måndagar. Nedan följer exempel på uttalanden avseende tid: 

Mycket bättre än jag trodde när jag gick med i projektet. Jag har 
sju timmar per vecka avsatt för arbete inom projektet. Visst tar det 
ibland mer tid men det ger så mycket tillbaka! 

Det [förutsättningar] har vi fått, tack vara att lärarna kan gå ner i 
tid och huvudmannen skjuter till den ersättning som inte K-ULF 
ersättningen räcker till. 

Två av deltagarna uttrycker svårigheter när det gäller tid och att det 
ibland är svårt att få tiden att räcka till. Avslutningsvis framkommer att 
om man kommit in i projektet under resans gång har tid behövts för att 
sätta sig in i projektet och därmed kunna bidra i arbetet. 

Kontinuitet i form av samarbete i olika grupper uttrycks av två del-
tagare som en viktig förutsättning. De kontinuerliga mötena hjälper till 
att hålla fokus och styrfart i projektet men är även en god förutsättning i 
arbetet med examensarbeten. Ytterligare goda förutsättningar är att mö-
ten präglas av god struktur och dokumentation. 

Otydligheter avseende uppdrag, roll, arbetsfördelning och informat-
ion framförs av några deltagare. Här önskas en diskussion om forskarens 
roll i projektet och vad man förväntas bidra med. Ytterligare önskemål 
handlar om hur man får ta del av information där en deltagare önskar 
mer skriftlig information (trots gemensam K-ULF-mapp på en delad 
OneDrive): 

Jag har fått huvudsakligen muntlig information i möten och 
mindre av skriftlig, spårbar, och transparent information och 
dokumentation. Det tror jag kan bidra till min upplevelse av otyd-
lighet i modeller och processer, men i skärpa vad gäller individuella 
VFU-studenters arbete och lärarnas positiva upplevelse av att 
jobba tillsammans med KTH och Vetenskapens Hus.   
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En annan saknad förutsättning handlar om förväntningar som inte ver-
kar överensstämma: 

Jag vet inte om projektet egentligen är feltänkt utifrån mina för-
väntningar (förstås kan också mina förväntningar vara fel utifrån 
projektet). Jag har ju tänkt att vi ska kunna hitta något som blir ett 
verktyg i att få svar på frågor som vi identifierar som intressanta. 
Då kan modellen bli en del av vårt kvalitetsarbete. På något sätt så 
känns det inte som att det alls har fungerat, men det kanske beror 
på dialogen mellan mig och min lärare. Osäker ... 

Stöd och hjälp vid genomförande 
När det gäller behov av stöd och hjälp för att genomföra sin roll eller 
uppgift framgår att hälften av deltagarna inte har något behov eller har 
avböjt svara vilket skulle kunna tolkas som att de är nöjda med det stöd 
de har. En av deltagarna upplever vidare att det är lätt att få kontakt och 
svar på frågor som uppstår. 

Stöd i form av samarbete nämns av flera deltagare. Detta stöd fås 
genom samarbete från de olika arbetsgrupperna och en av deltagarna 
nämner här även Uppsala-noden. En annan form av stöd är kollegialt 
stöd där man som kollegor med samma roll i projektet på ett gynnsamt 
sätt kan utgöra ett stöd för varandra. Just den typen av stöd efterfrågas 
av en av deltagarna som önskar: 

Fler lärarkollegor i min egen organisation som är knutna till pro-
jektet - lättare att jobba inåt i sin egen organisation när man har en 
”speaking partner”/co-driver. 

Ytterligare önskemål är ett utvecklat samarbete med programansvarig på 
CL-programmet. Två av deltagarna önskar stöd i form av långsiktighet 
och då utifrån två aspekter: 1) Finansiering i och med att projektet har 
beslutats på årsbasis vilket gjort det svårt att planera långsiktigt; och 2) 
Forskning tar och behöver få ta tid. Här önskas stöd i form av tydlighet 
för de inblandade. Just stöd i form av tydlighet nämns av ytterligare en 
deltagare som upplever att ”allting behöver bli mycket tydligare”. 

Vikten av förankring nämns av tre deltagare där en uttrycker att den 
gjort sitt yttersta för att förankra projektet på skolorna och i nya led-
ningsgrupper. En är självkritisk och upplever att hen inte lyckats med 
förankringen: 

Jag har inte lyckats förankra projektet på min skola. Jag har inte 
fått med mig mina kollegor i så stor utsträckning. Hade önskat mer 
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deltagande där. Hade behövt mer hjälp i form av visioner och mål 
från ledningsfunktioner på skolan. Mer stöd och intresse från 
närmaste chef.  

Ett annat perspektiv på förankring är kopplat till att man kommer in i 
projektet i en senare fas: 

När man kommer in som ny under resans gång kan introduktionen 
utvecklas, dock ser jag att ansvaret vilar tungt på oss som delta-
gande huvudman. Introduktionen som ny skulle gynnas av någon 
slags onboarding vilket skulle korta tiden innan man som samver-
kanspart kan bidra.  

Stöd i form av fördelning av arbete nämns av en deltagare och här finns 
önskemål om att fördela skrivandet när det gäller t.ex. forskningstexter. 

Utvecklingsmöjligheter 
När det gäller nackdelar med organisationen är ungefär hälften av delta-
garna antingen nöjda med hur det är, vet ej eller har avböjt att svara. Två 
lyfter att de önskar ett annat innehållet i möten och ser en fara för stag-
nation. Här nämns att mycket tid går till att rapportera vad som hänt 
sedan sist även om det är viktigt att få en uppdatering om vad som hän-
der önskas även tid för arbete i arbetsgrupperna. Informationsdelens 
stora utrymme förklaras av att projektet har växt. Kort och gott önskas 
”att mer tid gick till arbete och mindre till information”. 

Ytterligare ett önskemål som lyfts handlar om insyn och delaktighet 
i andra delar av projektet. Att sambanden stärks mellan de olika leden i 
K-ULF och att samarbete och insyn i den strategiska styrgruppens arbete 
och tankar/visioner blir synligt för fler, något som verkar ha funnits tidi-
gare men som nu tappats bort. Arbetet behöver även förankras på alla 
nivåer hos huvudmännen. 

Avsaknaden av eller brist på engagemang från skolledningen fram-
kommer bland flera utsagor och ges även olika förklaring: 1) Att det är 
en utmaning när rektorer slutar och nya kommer som inte är insatta i 
projektet. Det tar tid för dem att sätta sig in i vad projektet handlar om 
och vilken nytta skolan har av deltagande i K-ULF; 2) K-ULF behöver få 
en tydligare plats i huvudmännens organisation och inte bli ”personbe-
roende”. Det är lättare hos mindre huvudmän och en utmaning hos 
större huvudmän; och 3) Rektorerna har varit mindre engagerade. En 
deltagare uttryckte det senare så här: ”Min rektor när projektet startade 
var ett positivt stöd även om han lämnade K-ULF mer eller mindre helt 
åt mig men det var under en uppstartsperiod så det var ok.” Samtliga 
dessa tre punkter utvecklas av två deltagare nedan: 
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Efter ungefär ett år fick jag en ny rektor som var skeptisk och upp-
levde att han ärvt ett projekt som inte passade in i hans planer men 
jag fick fortsätta med K-ULF i alla fall. Vi hjälptes åt att formulera 
riktlinjer för vad i K-ULF som skulle vara gynnsamt för vår skola, 
VFU:er och examensarbeten som sker inom ramen för vår verk-
samhet.   

Jag saknar också en pil mellan verksamhet och utbildningsförvalt-
ning, särskilt i en så stor organisation som [i en större kommun]. 
Men den pilen har vi ritat dit själva. Den har också fungerat ”sådär” 
men vi har haft regelbundna möten. Förankringen i verksamheten 
med rektorerna har fungerat mindre väl då rektor bytts ut på båda 
skolorna sen skolorna tackade ja till att delta, vilket innebär att det 
har blivit individstyrt på skolan av engagerade ansvariga lärare. 

Som motpol lyfts från verksamhetens håll att det är svårt att förankra 
arbetet:   

Organisationen är ganska otydlig i praktiken och det har varit svårt 
att följa arbetet. Arbetet sker i stor utsträckning i arbetsgruppen 
upplever jag det som. Det har blivit alldeles för lärarstyrt. Skolor-
nas ledningar borde involveras och systemet för att identifiera kun-
skapsbehov behöver utvecklas och relateras till skolornas kvalitets- 
och utvecklingsprocesser så att det inte är något som ligger utanför. 
Så länge som det gör det kommer det inte få någon verksamhetsef-
fekt.  

Ytterligare önskan är att projektet ska involvera fler samarbetspartners 
och mer lärarutbildning med VFU som upplevs saknas i nuvarande mo-
dell. Det saknas också en tydlig koppling till programutvecklingen för 
CL-programmet på KTH. Andra önskemål som framfördes var att få en 
rimlig ambitionsnivå på forskningsinsatsen i relation till de deltagande 
lärarnas vardag. Man ville också involvera redan befintliga delar av or-
ganisationen som inte riktigt kommit med: 

För att få till en effekt även på huvudmannanivå är det av yttersta 
vikt att den minsta rutan i organisationsbeskrivningen för K-ULF 
(verksamheten) knyts till samarbetet. Vi ser att vi över tid blir allt 
bättre på att länka ihop de olika delarna och utan projektet hade 
det för oss varit väldigt svårt att skapa ett så omfattande samarbete 
med KTH. 
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Framåtblick och önskemål avseende organisationen i 
nästa fas 
Ungefär hälften av deltagarna ser inget behov av förändringar alternativt 
att allt är bra eller att de inte vet. En av deltagarna sammanfattar det 
som: ”Låt allt rulla på som det gör. Det har fungerat bra och nu börjar vi 
skörda frukterna av vårt uppbyggnadsarbete.”  

Gällande K-ULFs organisation nämns på ett övergripande plan en 
önskan om att behålla strukturen, en långsiktig satsning på modellen 
med stabil finansiering och att man värnar om det verksamhetsnära per-
spektivet med det praktiknära samarbetet. Möten nämns av flera delta-
gare och här lyfts en önskan att ha kvar regelbundna möten och att träf-
farna med den didaktiska arbetsgruppen har varit mycket viktiga för att 
få en samsyn i projektet mellan de olika aktörerna och att det är i denna 
grupp som det faktiska arbetet sker:  

Den didaktiska arbetsgruppen fyller här en oerhört viktig roll och 
här kommer vi med den nya organisationen i vår verksamhet bli 
bättre på att fånga upp och ge möjligheter till praktiknära forsk-
ning.  

Gällande den strategiska styrgruppen bör denna finnas kvar för att sä-
kerställa kontakten mellan universiteten och huvudmännen. I övrigt 
framhålls en önskan om att möten även fortsättningsvis ska präglas av 
jämbördigt deltagande. 

När det gäller lärarutbildning framkommer önskemål att samarbetet 
ska fortsätta och att K-ULF ska fortsätta utgöra en del av VFU-kurserna 
och examensarbeten. Här önskas vidare att examensarbetsstudenterna 
ska ges utrymme att diskutera med varandra och de personer inom K-
ULF som är delaktiga i deras arbeten i och med att dessa diskussioner 
upplevts som givande och utgör ett gott stöd i uppsatsskrivandet. 

Från skolorna önskas fortsatt samarbete då utbytet upplevts positivt 
då det leder till utveckling. Här önskar man även behålla den täta kon-
takten mellan KTH och VFU skolor.  

Även om frågan handlade om vad man önskade skulle vara kvar 
nämndes även önskade förändringar som att stärka banden mellan de 
olika leden och där som ett konkret exempel att rektorerna behöver in-
volveras på ett bättre sätt. Någon önskade även att det blir fler huvud-
män. Ytterligare en önskan är att hitta strukturer som ger spridning ut 
på skolorna men också mellan skolor: 

Fler pilar och viktigt att alla delar i så fall kvarstår för att förtydliga 
och förankra projektet vidare om önskemål finns. I [en större kom-
mun] skulle vi också behöva involvera vår stora VFU-organisation 
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tydligare än vi gjort hittills. Återigen specifikt [för större kommun] 
tror jag. Mindre kommuner har nog enklare 

Tre deltagare är uttalat kritiska där en menar att det behövs en omstart.  
 
Vidare finns önskemål avseende mer transparens och dokumentation. 
En av deltagarna önskar behålla K-ULFs storträffar som inte anordnades 
det senaste läsåret. Önskemål lyfts även rörande forskning och handlar 
då om att man önskar mer forskning, mer deltagande på konferenser och 
föreslår även att det ska finnas doktorandtjänster kopplade till K-ULF. 
Utöver detta önskas långsiktighet och att banden stärks mellan de olika 
nivåerna i organisationen och från något håll avser detta mer specifikt en 
högre grad av förankring inom organisationen mellan huvudman och lä-
rosäte. På ett mer övergripande plan önskas förtydligande av verksam-
hetens process, modell och syfte. Ett tydligare syfte framhålls som viktigt 
för att på så sätt skapa en samsyn mellan de olika aktörerna att bygga 
vidare på: 

Jag tycker att man ska tänka om ordentligt och börja med att tyd-
liggöra vad som är syftet med verksamheten och starta därifrån. 
Vad vill lärosätet med detta och vad vill huvudmännen? Det måste 
börja med en tydlig samsyn om vad som ska åstadkommas och så 
bygger man utifrån det. 

Ytterligare önskemål avseende organisationen handlar om hur man bäst 
ska organiseras sig om K-ULF projektet expanderar och hur man ska 
minska sårbarheten då det finns risk att den kan bli personberoende. 
Därtill lyfts som tidigare nämnts tankar om VFU: 

Om K-ULF fortsätter växa behöver vi fundera över hur vi organise-
rar oss och mötena. Behöver hitta sätt att förankra K-ULF hos hu-
vudmännen så att det inte blir personberoende. Se över systemet 
med VFU/övningsskolor så att K-ULF blir en naturlig del. 

Innehåll 
När det gäller K-ULFs innehåll så är resultatet fokuserat både på hur de 
tillfrågade deltagarna upplevt förekomst av olika innehåll, och deras vär-
dering av relevans och betydelse av detsamma. 
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Förekommande innehåll i examensarbeten och andra 
lärarinitierade upplägg 
Deltagarna fick identifiera hur de uppfattade innehållet i och arbetet 
med de mindre lärarinitierade forskningsprojekten och examensar-
betena. Tabell 2 anger vilka examensarbeten som producerats inom K-
ULF. 
 
  
Digitalisering 
Digitalisering är det klart dominerande innehållet i examensarbeten och 
andra lärarinitierade projekt, väldigt ofta också tillsammans med mate-
matik, vilket kanske delvis kan förklaras av att det mesta av K-ULF ge-
nomförts under COVID-19-pandemin. Detta innehåll exemplifieras ne-
dan med några av respondenternas svar: 

Flera fina examensarbeten. Digitalt skrivande inom matematik 
med rekommendationer, lärdomar från distansundervisning och 
hur de kan användas även i undervisning på plats, etc.  

Det har varit stort fokus på digitalisering och online-undervisning 
som en följd av pandemin. Det har varit mycket aktuellt område för 
lärare, skola såväl som för lärarstudenter. Flera exjobb har gjorts 
på temat. 

 
Pojkars och flickors kunskapsresultat 
Pojkars och flickors kunskapsresultat har inte behandlats särskilt mycket 
inom K-ULF, mer än i något enstaka fall, vilket uttrycks så här: 

Pojkars och flickors kunskapsresultat är tema för ett nuvarande ex-
amensarbete. 

Språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt arbete i 
matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena 
Laborationer och praktiskt arbete i matematik och NO har förekommit 
som ämnen för examensarbeten och i övriga mindre K-ULF-projekt till 
viss del, men baserat på respondenternas svar så är det lite osäkert hur 
det har varit med teknikämnet och språkutvecklande arbetssätt. Det tro-
liga är att det har förekommit till viss del, men inte i samma utsträckning 
som projekt relaterade till matematik och NO vilka har dominerat:   

Lärarhandledning för att konstruera utforskande uppgifter i 
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matematik med hjälp av Geogebra.  

I [en större kommun] har examensarbetena och lärarinitierade in-
terna arbeten handlat om laborativa arbeten i naturvetenskapliga 
ämnen. 

När det gäller teknikämnet och språkutvecklande arbetssätt kopplat till 
detta ämne eller NO och matematik, är svaren som sagt mer delade: 

Här saknar jag arbeten kring laborationer i teknik. 

Praktiskt arbete i teknik och språkutvecklande arbetssätt. Vi har 
fått en otrolig inspiration av samarbetet med laborationer och ut-
veckling i undervisningen inom teknik.  

Det språkutvecklande arbetssättet genom praktiskt arbete har inte 
undersökts i samma utsträckning. Delvis beror detta på att inga ex-
amensarbetare har valt att fokusera på detta område. Detta har 
dock till viss utsträckning undersökts inom ramen för en VFU-
kurs. 

I ovanstående citat är det osäkert huruvida deltagarna med teknik menar 
digitalisering eller teknik relaterat till teknikämnet (eller både och), så 
de är i den meningen lite svårtolkade.  

Av dokumentationen av de faktiska examensarbetena (Tabell 2) 
framgår att sex av sju arbeten är skrivna inom matematik och digitali-
sering, och ett inom pojkars och flickors kunskapsresultat som också är 
inom matematik (inom Learning Analytics). Ytterligare några examens-
arbeten håller också på att skrivas nu, t.ex. ett inom Learning Analytics. 
Inga examensarbeten har skrivits inom teknikämnet eller naturveten-
skapliga ämnen, eller inom det breda ”Språkutvecklande arbetssätt ge-
nom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och de natur-
vetenskapliga ämnena”. Det troliga är att inte budskapet om möjligheten 
att skriva examensarbete eller genomföra annat forskningsprojekt inom 
alla dessa ämnen/områden, inklusive deras laborativa/praktiska arbets-
metoder och det språkutvecklande arbetssättet, kommit ut i alla klass-
rum, kanske beroende på lärarnas behov, vilket ämne som undervisas för 
tillfället, deras kompetens/intresse för språk m.m.  
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Tabell 2. Sammanställning av de sju examensarbeten som genomförts 
inom K-ULF, 2020–2022 

 

Den praktiknära forskningens implikationer och bety-
delse för deltagarna 
Det är övervägande väldigt positiva åsikter om den praktiknära forsk-
ningen, som den tagit sig uttryck inom K-ULF-projektet, även om det 
varierar ganska mycket vad respondenterna säger sig ha fått ut av den 
eller vad de tycker att den praktiknära forskningen åstadkommit. Man 
nämner att man utgått från lärarnas frågeställningar men betydelsen av 
forskningen är ofta mer personlig, t.ex.: ”Det är mycket viktigt att ut-
veckla praktiknära forskning. Jag tror att både akademin och skolan tjä-
nar på det. För mig personligen är det lärorikt att ingå i K-ULF.” Andra 
kommunbaserade respondenter beskriver det så här: 

Kommer ur gamla hjulspår. Får nya idéer. Får genom examensar-
betena kontakt med andra skolor, vilket ger insyn och kunskap om 
hur de arbetar. Delar kunskaper och erfarenheter mellan skolor ge-
nom examensarbetena. Sätter igång processer på min skola.  

Jag har också sett hur de verksamma lärarna i projektet har vuxit 
under projektets gång och börjat ta initiativ till egna studier kring 
egna frågeställningar. 

Att jag nu genomför studier för att öka måluppfyllelsen och välbe-
finnandet i mina undervisningsgrupper, även i större omfattning 
på skolan och framöver i min kommun. Det hade jag inte gjort utan 
K-ULF.  

Nivå Ämnesfokus K-ULFs tre teman 
Gymnasiet Grundskolan Ma Tk NV Digitalisering Pojkar och 

flickors 
kunskapsresulta
t 

Språkutvecklande 
arbetssätt genom 
laborationer och 
praktiskt arbetet inom 
Ma, Tk, och NV 

  
7 

  
(1 *) 

  
7 
  

  
0 

  
0 

  
6 

  

  
1 

  
0 

*En uppsats fokuserade både gymnasie- och grundskolan 
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Lärarstudenterna är också positiva från sitt perspektiv, t.ex.: ”Den möj-
liggör för oss CL-studenter att göra exjobb där vi kan förena ingenjörs-
delen med lärardelen på ett sätt där båda blir relevanta”; ”Den har haft 
väldigt stor betydelse. Det är en sak att bara läsa forskningslitteratur men 
att få även komma ut och testa den på verkliga elever är otroligt givande 
och inspirerande.” 

När det gäller mer negativa implikationer, betydelser eller förslag på 
förbättringar/tillägg, så är de mycket få och ansluter till vad som beskri-
vits ovan att det är vissa skolor och lärare som inte riktigt nåtts av K-
ULF-projektet: ”En möjlighet att bygga upp en hållbar, förankrad pro-
cess på varje skola - men det har alltså inte blivit så.” 

Den praktiknära forskningens relevans för praktiken 
De flesta respondenter har positiva eller mycket positiva erfarenheter 
från K-ULF-projektet när det gäller denna fråga. Framför allt framhäver 
de att projektet verkligen har utgått från skollärarnas verkliga behov i 
sina klassrum, alltså att de projekt som initierats verkligen grundar sig 
på verkliga behov och därför är praktiknära. Det förefaller som att speci-
ellt KTH-lärarna framhåller detta, men det bekräftas också av flera re-
spondenter från kommunerna. Här följer några exempel på sådana utta-
landen: 

Tar varje termin in exjobbsförslag från bl.a. K-ULF, några från K-
ULF kommer till informationsmöten och presenterar förslagen. 
Studenterna som är intresserade kontaktar K-ULF, får handledare 
därifrån. Studenterna får kontakt med lärare från K-ULF och dis-
kuterar fram ett syfte och frågeställningar för exjobbet. De deltar i 
den didaktiska arbetsgruppen varannan vecka under exjobbet. När 
de slutligen är klara skriver de bloggar och producerar filmer om 
sina resultat, som sprids på skolor och akademi. 

De forskningsfrågor som har undersökts inom observationerna i 
VFU-kurserna och inom examensarbeten har utgått till mycket stor 
del från frågeställningar som har önskats av de gymnasie- och hög-
stadielärare som deltar i K-ULF-projektet. Lärarna har deltagit i 
diskussioner med forskare och med lärarstudenter för att konkre-
tisera frågorna, men utgångspunkten har varit frågor från prakti-
ken. 

Bra. Beror framför allt på att det är lärare som är med och tar fram 
förslag på saker att undersöka och som också handleder studenter 
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i VFU och examensarbeten.  

Mycket bra då vi i vår studie får tips, råd från dem som är kunniga 
inom forskning, vilket jag inte är. Idag genomför vi en större studie 
och vi har frågeställningar till ytterligare en till hösten.   

Några kritiska synpunkter kom också fram och de berörde det faktum att 
inte allas röster blev hörda när man skulle samla in förslag till olika pro-
jekt på skolorna: ”I en stor grupp finns det risk att de som hörs mindre 
inte kommer till tals eller till sin rätt.” Någon fortsatte att utveckla detta: 
”Det har i alla fall utgått från enskild lärares önskemål. Jag kan inte se 
att det bidragit till helheten. […] Spridningen är minimal inom såväl en-
skild skola som i verksamheten.” En respondent föreslog därför att K-
ULF ska bli systematisk i hur man samlar in förslag på lärarinitierade 
forskningsprojekt: ”Vi kan bli bättre på att söka/samla upp forsknings-
frågor i verksamheten. Utveckla någon systematisk form - komma in i 
forum som löper över tid.” En respondent ifrågasätter helt metodiken att 
utgå från lärarnas behov: 

Som frågan är ställd [om praktiknära forskning utgår från forsk-
ningsfrågor som är relevanta för lärare], i viss grad. Men ett pro-
blem är den ansatsen. Att någon eller några lärare är intresserade 
av något är ganska långt ifrån att man har identifierat ett behov av 
ny kunskap som är relevant för professionen i förhållande till ele-
vernas lärande och resultat.  

En annan respondent ifrågasätter också att K-ULF fokuserar på exa-
mensarbeten: ”Sedan skulle jag inte kalla examensarbeten för forskning 
kanske.” 

Utveckling av ämnesundervisningen inom responden-
tens ämnesområde 
De flesta respondenter – både de anställda vid KTH och i kommunerna 
– kan nämna någon typ av utveckling av ämnesundervisningen genom 
K-ULF, men i många svar så är det väldigt allmänt formulerat, som ne-
dan: 

Handböckerna som exjobben arbetat fram kan användas direkt i 
undervisning. Detta har även testats i praktiken och visat sig fun-
gera bra.  
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Det har lett till en utveckling av lärarnas kunskap och medvetenhet 
om hur man kan arbeta vetenskapligt för att utveckla sin praktik. 
Flera av resultaten från exjobb och VFU har återkopplats till under-
visningen.  

Respondenterna ger alltså ofta svar som inte direkt kan kopplas till ett 
konkret innehåll eller någon metod i matematik-, teknik- eller NO-
undervisning, ej heller gällande digitalisering. Några respondenter näm-
ner dock också specifikt innehåll som har utvecklats, även om en hel del 
av detta inte specifikt rör ämnesundervisningen: 

Arbete med digitalisering och digitala verktyg är av stor nytta för 
skolan nu när mer och mer moment i undervisningen sker digitalt.   

Att få djupare förståelse för distansundervisning, matematik och 
teknik.  

Det första exjobbet gav oss stöd i beslutet att förse varje elev med 
en digitalpenna. Vi fick också tips om hur vi ska träna eleverna i att 
använda pennan för att minska den kognitiva belastningen hos ele-
verna.   
 

Förslag på innehåll som borde fokuseras framöver 
Respondenterna var inte angelägna att föreslå nytt innehåll i K-ULF, sett 
till antal svar, men några olika förslag framkom. Gemensamt för flera av 
dessa var att man tyckte att K-ULF ska fokusera på lärarnas frågeställ-
ningar och det som kan utveckla lärarnas undervisning (och det är ju en 
central del av ULFs/K-ULFs syfte), t.ex. som i dessa uttalanden: ”Ett tyd-
ligare fokus på mål och syfte, som utgår från vad lärarstudenter, lärare 
och lärarutbildare behöver utveckla för kunskap, inte elever”; ”Jag tycker 
K-ULF ska vara öppen för andra frågeställningar som lyfts av lärare, 
skolledning, utbildningsförvaltning som kan bidra till studier om skolans 
kompensatoriska uppdrag.” 

Vidare förekom några förslag på nya områden att ta sig an för K-
ULF, t.ex. inkludering, förmodligen i specialpedagogisk mening, men det 
finns även något uttalande om att K-ULF borde fokusera mer på genus-
skillnader. Det finns vidare aspekter på utbildning som anknyter till 
klass och socioekonomiska skillnader, som i dessa uttalanden: ”Breddad 
rekrytering - hur kan vi arbeta för att fler elever får kännedom om 
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högskolestudier”; ”Kanske se på olika skolor, socioekonomiska och geo-
grafiska skillnader.” 
 

Diskussion och framåtblick 
I denna avslutande del diskuterar vi resultaten av utvärderingen, och 
sammanställer det som kommit fram när det gäller de olika delarna – 
syfte, organisation och innehåll liksom i synnerhet praktiknära forsk-
ning. 

Syfte 
Deltagarna är överlag positiva avseende K-ULFs syfte, nämligen att 
skapa en hållbar och framgångsrik samverkansmodell, och de är även 
positiva till modellen i sig. Detta visas genom att deltagarna uppskattar 
samarbetet mellan skola och akademi/KTH, speciellt att så många olika 
aktörer kan samarbeta så pass väl utifrån modellen. Däremot är vissa 
skeptiska till att K-ULF handlar om att utveckla en modell, antingen för 
att de inte tycker att det är ett utvecklande syfte eller för att de inte sett 
så mycket av modellutveckling inom K-ULF. Någon beskriver kritiken 
kring syftet att utveckla en modell på följande sätt: ”Det är lite märkligt 
att ha en modell med syftet att vara en modell, inte vad modellen eller 
samverkan ska åstadkomma.”  

Det finns också kritik som rör att modellen inte riktigt ”satt sig”. 
Vissa universitetslärare hade i ena ändan velat komma ut mer på skolor, 
och det finns även lärare som inte säger sig ha sett så mycket av K-ULF 
på sin skola, ej heller känt att frågeställningarna varit relevanta, för det 
var ”ingen fråga som direkt var efterfrågad av oss”. Detta kan förmodli-
gen förklaras av att det tar tid att etablera en samverkansmodell och K-
ULF har bara varit igång sedan 2020. 

I modellen finns också inbyggt en mer strategisk styrgrupp, och en 
mer operativ didaktisk arbetsgrupp. Båda grupperna får positiva omdö-
men men arbetsgruppen mest så eftersom den har representation från 
alla delar av K-ULF och dessutom träffas regelbundet, även om vissa vill 
ha en mer arbetande verksamhet, inte så mycket återrapportering av vad 
som redan gjorts. I synnerhet efterfrågas mer aktivt deltagande från rek-
torernas sida, och här kan man se en brist med modellen i att rektorerna 
inte finns representerade varken i styrgruppen eller arbetsgruppen. Nå-
gon ger som förslag att koppla in övningsskolor, vilket skulle medföra att 
man knyter skolorna och deras rektorer närmare K-ULF. 

Forskningsintegreringen av lärarutbildningen genom VFUn är något 
som kännetecknar hela Uppsala-noden (Prøitz et al., 2021). 
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Forskningsintegreringen får överlag positiva omdömen, såväl från KTH-
forskare, lärarutbildare och studenter som lärare i skolan, även om det 
är uttalanden från grupperna inom akademin som dominerar. Följande 
uttalande beskriver vad som är så positivt med just VFUn, även om det 
kanske inte nödvändigtvis är vetenskapligt producerad kunskap som di-
rekt kommer till användning: 

Genom VFU fås ett ömsesidigt utbyte av förmågor och kunskap. 
Ofta har studenterna en annan inriktning på sin tekniska utbild-
ning än vad lärarna på skolan har. Då kan den användas för att ut-
veckla kurser och lärare. I gengäld har lärarna mycket större erfa-
renhet och kunskaper inom undervisning och didaktik. Här sker ett 
ömsesidigt utbyte av kunskaper. 

Här beskrivs ett ”tredje rum” där lärarstudenter – i detta sammanhang i 
rollen som forskare – och lärare ömsesidigt utbyter erfarenheter och 
kunskaper (McIntyre, 2005). 

Examensarbetena, en annan central del av Uppsala-nodens ULF-
avtal (Olsson & Brunner Cederlund, 2021), får den allra mest positiva 
kritiken när det gäller forskningsförankring. Om VFUns forskningsinte-
grering är indirekt, så kan man tolka deltagarnas svar som att examens-
arbetenas bidrag är mer direkt. Emellertid handlar forskningsförank-
ringen i första hand om att lärarna får ha inflytande över vilka frågor som 
de vill behandla, och det handlar också mycket om att pröva olika under-
visningsmetoder. Härvidlag finns också kritik mot att de frågor som be-
handlats under VFUn och genom examensarbetena ändå varit ganska yt-
liga, och att man inte riktigt hunnit definiera vad forskarrollen är. Det 
lyser igenom att utvecklingen bromsats upp av COVID-19-pandemin. En 
respondent uttrycker också att i forskningsintegreringen genom VFUn 
har ”nya observationsprotokoll tagits fram som ofta varit svåra att an-
vända och som gett data som kan vara svåra att sätta i ett sammanhang. 
Här behövs definitivt mer arbete med samverkansmodellen för att det 
ska bli relevant forskning.”  
 

Organisation 
Av deltagarna framhålls flera fördelar med organisationen där den gene-
rellt benämns som funktionell, genomtänkt och att dess uppbyggnad ger 
stora möjligheter till kunskapsutbyte. Mer specifika uttalanden avseende 
fördelar handlar om samarbetet som präglas av ett stort engagemang och 
att kontakten mellan organisationens olika delar fungerar mycket bra. 
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Vidare har samarbetet gett skolorna stöd i och med att examensarbeten 
gett nya infallsvinklar inom områden skolan haft behov av.  

Sammanfattningsvis utgör K-ULF en viktig mötesplats. Kommuni-
kation är ytterligare en aspekt som flera av deltagarna nämner och i detta 
sammanhang nämns: stöd, hjälp och feedback från olika arbetsgrupper. 
Innehåll i det som diskuteras känns intressant och sprids vidare till 
andra lärare och huvudmän som inte är aktiva i projektet, även om det 
inte framgår i denna studies data exakt hur detta går till. Kommunikat-
ionen upplevs å ena sidan inte alltid friktionsfri då det ibland upplevts 
svårt att förstå ”forskarspråk”, å andra sidan har detta också setts som 
kunskapsutveckling. Förutom samarbete och kommunikation lyfts de re-
gelbundna mötena i olika gruppkonstellationer som en stor fördel, fr.a. 
gällande: 

• didaktiska arbetsgruppen: stöd, hjälp och samarbete med exa-
mensarbeten, 

• Vetenskapens Hus: samverkan mellan akademi och skola, 

• strategiska styrgruppen: förankring av det som sker på KTH och 
huvudmannanivå i huvudmännens systematiska kvalitetsar-
bete. 

De upplevda nackdelar som lyfts rör möten, insyn och delaktighet och 
avsaknad eller brist på engagemang från skolledning. När det gäller mö-
ten finns en önskan om annat innehåll i möten och att man ser en fara 
för stagnation. Istället för att ägna den mesta av tiden åt att rapportera 
vad som hänt sedan sist önskas tid för arbete i arbetsgrupperna. När det 
gäller insyn och delaktighet önskas att sambanden stärks mellan de olika 
leden i K-ULF och att samarbete och insyn i den strategiska styrgruppen 
med tankar och visioner blir synligt för fler. Detta verkar ha funnits tidi-
gare men har idag enligt vissa deltagare tappats bort. Flera utsagor rör 
avsaknad av eller brist på engagemang från skolledning. Här nämns två 
förklaringar: rektorer som slutar och att K-ULF behöver få en tydligare 
plats i huvudmännens organisation, vilket verkar vara lättare hos mindre 
huvudmän och en mer omfattande utmaning hos större huvudmän. En 
av respondenterna ”saknar också en pil mellan verksamhet och utbild-
ningsförvaltning” som de därför ”ritat dit själva”. Avslutningsvis betonas 
vikten av ett större engagemang från rektorer och en bättre förankring 
med dem, vilket summeras av en av deltagarna: ”Skolornas ledningar 
borde involveras och systemet för att identifiera kunskapsbehov behöver 
utvecklas och relateras till skolornas kvalitets- och utvecklingsprocesser 
så att det inte är något som ligger utanför.” 

De delar i organisationen man önskar ha kvar i nästa fas är en öns-
kan om att behålla strukturen och en långsiktig satsning på modellen 
med stabil finansiering. Vidare värnar man om det verksamhetsnära 
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perspektivet med det praktiknära samarbetet. Man önskar behålla de re-
gelbundna mötena och att dessa även fortsättningsvis ska präglas av 
jämbördigt deltagande (Prøitz et al., 2021). När det gäller lärarutbildning 
önskar man fortsatt samarbete och att K-ULF fortsätter utgöra en del av 
VFU-kurserna och examensarbetena. Från skolorna önskas ett fortsatt 
samarbete och att den täta kontakten mellan KTH och VFU-skolor be-
hålls.  

Förutsättningar för att delta i K-ULF projektet är både positiva och 
negativa. När det gäller tid som en förutsättning så framgår av tidigare 
forskning att den är mycket viktig för skolutveckling (t.ex. Nordlöf, 
2018). I föreliggande utvärdering är det tydligt att flera har fått tid för att 
engagera sig i K-ULF medan andra har svårt att få tiden att räcka till och 
hade önskat kunna vara mer delaktiga. Kontinuitet i form av samarbete 
är en annan viktig förutsättning där de regelbundna mötena lyfts fram 
som en god förutsättning för att hålla fokus och styrfart i projektet men 
även för arbetet med examensarbeten. En mindre god förutsättning är 
att det förefaller finnas otydligheter avseende uppdrag, roll och arbets-
fördelning där man önskar en diskussion om forskares roll i projekten 
och vad de förväntas bidra med.  

Stöd och hjälp vid genomförande kan knytas till förutsättningar och 
här upplever deltagarna stöd genom samarbetet de har i arbetsgrup-
perna och kollegialt stöd särskilt om man är kollegor och har samma roll 
i projektet. Önskat stöd som uttrycks är långsiktighet utifrån två 
aspekter, finansiering och forskning. Ytterligare önskan om stöd handlar 
om att förankring av projektet på skolor, i nya ledningsgrupper och om 
man kommer in i projektet i en senare fas. 

Innehåll 
När det gäller examensarbeten och andra lärarinitierade projekt så är 
matematik det dominerande innehållet, ofta också tillsammans med di-
gitalisering (se Tabell 2), vilket delvis kan förklaras av att mycket av K-
ULF genomförts under COVID-19-pandemin. Digitalisering handlar 
alltså i första hand om online-undervisning, men är också i något fall s.k. 
Learning Analytics. Learning Analytics handlar om representation och 
analys av data om elever för att förbättra deras lärande (se t.ex. Clow, 
2013). I ett av fallen räknas examensarbetet både som tillhörande kate-
gorierna matematik och pojkar och flickors kunskapsresultat. Ett av de 
prioriterade områdena är också det omfattande ”Språkutvecklande ar-
betssätt genom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och 
de naturvetenskapliga ämnena”, som inte lett till något examensarbete. 
Laborationer och praktiskt arbete i matematik och naturvetenskapliga 
ämnen har möjligen förekommit som ämne för andra mindre K-ULF-
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projekt, men baserat på respondenternas svar så är det troligt att det fö-
rekommit väldigt få som rör teknikämnet. Det sannolika är därför att inte 
möjligheten för mindre projekt i de aktuella ämnena, deras labora-
tiva/praktiska arbetsmetoder och det språkutvecklande arbetssättet 
kommit ut i alla klassrum, kanske beroende på lärarnas intresse eller be-
hov, vilket ämne som undervisas för tillfället, eller deras kompetens.  

När det gäller förslag på innehåll som ska fokuseras framöver så var 
inte respondenterna angelägna att föreslå nytt innehåll i K-ULF, sett till 
antal svar, men några olika förslag framkom. Gemensamt för flera av 
dessa var att man tyckte att K-ULF ska fokusera på lärarnas frågeställ-
ningar och det som kan utveckla lärarnas undervisning. Detta är ju också 
en central del av ULFs och därmed K-ULFs syfte (Olsson & Brunner Ce-
derlund, 2021; ULF-avtal, 2022). Vidare förekom några förslag på nya 
områden att ta sig an för K-ULF, t.ex. inkludering, genusskillnader, klass 
och socioekonomiska skillnader, breddad rekrytering m.m. 

Angående utveckling av ämnesundervisningen inom respondentens 
ämnesområde, företrädesvis matematik, teknik, naturvetenskapliga äm-
nen och digitalisering, så är de flesta respondenter – både de anställda 
vid KTH och i kommunerna – beredda att nämna någon typ av utveckl-
ing av ämnesundervisningen genom K-ULF, men i många svar så är det 
väldigt allmänt formulerat, t.ex. hur lärarna kan arbeta vetenskapligt el-
ler utveckling av handböcker utifrån examensarbeten. Respondenterna 
ger alltså ofta svar som inte direkt kan kopplas till ett konkret innehåll 
eller någon metod i matematik-, teknik- eller NO-undervisning, ej heller 
gällande digitalisering även om det finns förslag på införande av enskilda 
digitala redskap.   

Praktiknära forskning 
Det är övervägande väldigt positiva åsikter om den praktiknära forsk-
ningen, som den tagit sig uttryck inom K-ULF-projektet, även om det 
varierar ganska mycket vad respondenterna säger sig ha fått ut av den 
eller vad de tycker att den praktiknära forskningen åstadkommit. Man 
nämner att man utgått från lärarnas frågeställningar men betydelsen av 
forskningen är ofta mer personlig. Flera av skollärarna vittnar om kon-
kreta men fortfarande ganska personliga implikationer som att komma 
”ur gamla hjulspår”, få ”nya idéer”, få ”kontakt med andra skolor”, ”sätter 
igång processer på min skola”, ”börjat ta initiativ till egna studier kring 
egna frågeställningar”, etc. Även om man här inte kan se exempel på kon-
kret forskning inom de berörda ämnena är det förstås mycket positivt att 
K-ULF-projektet åstadkommit personlig utveckling med många nya 
idéer hos flera lärare. Lärarstudenterna är också positiva från sitt 
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perspektiv, t.ex. ses den praktiknära forskningen som bra för att ”förena 
ingenjörsdelen med lärardelen” av utbildningen.  

Deltagarna framhäver alltså att K-ULF-projektet verkligen har ut-
gått från skollärarnas behov i sina klassrum, alltså att de projekt som ini-
tierats grundar sig på verkliga behov och därför är praktiknära. Det före-
faller som att speciellt KTH-lärarna framhåller detta, men det bekräftas 
också av flera respondenter från kommunerna som påpekar att de fått 
vara med och påverka val av forskningsområden: ”Jag var med och for-
mulerade beskrivningen av ett område som intresserar mig och som lig-
ger i linje med vår skolas uppdrag från staden.” 

Å andra sidan finns också kritiska synpunkter som just berörde att 
inte allas röster blev hörda när man skulle samla in förslag till olika pro-
jekt på skolorna. I synnerhet ifrågasätts huruvida enskilda lärares öns-
kemål verkligen kan sägas spegla större frågeställningar som berör fler, 
eller att det överhuvudtaget skulle vara relevant för professionen om en 
lärare är intresserad av ett visst forskningsproblem: ”Att någon eller 
några lärare är intresserade av något är ganska långt ifrån att man har 
identifierat ett behov av ny kunskap som är relevant för professionen i 
förhållande till elevernas lärande och resultat.” Någon ifrågasätter också 
att examensarbeten skulle kunna ses som forskning, vilket också stöds 
av att de examensarbeten som skrivs inom universiteten officiellt räknas 
som grundutbildning, inte forskning. Å andra sidan är det centralt inom 
Uppsala-noden att satsa på just examensarbeten som en praktiknära 
forskningsplattform inom ULF (Prøitz et al., 2021). 

Här är det lämpligt att återknyta till McIntyre (2005) som modell för 
att skapa ett ”tredje rum” för ömsesidig kunskapsproduktion inom K-
ULF. McIntyre anger följande kriterier för att ett sådant metaforiskt 
”rum” kan sägas ha fungerat: 

• the research should generate valid new understandings of reali-
ties of classroom teaching and learning; 

• these new understandings should provide a basis for clear indi-
cations to classroom teachers of how they might be able to im-
prove their practice; 

• the new understandings, and the suggestions for improvement 
to which they lead, should make sufficient sense to teachers to 
persuade them to take the suggestions seriously and so to en-
gage in dialogue about them (McIntyre, 2005, p. 380). 

Vår undersökning visar att även om examensarbeten kanske inte for-
mellt kan anses vara ”akademisk” forskning i traditionell mening, så har 
i alla fall många av de lärare som deltagit i studien både kunnat förstå 
och se undervisningen i nytt ljus, fått tankar om hur de kan utveckla 
undervisningen samt kunnat eller i alla fall velat diskutera dessa tankar 



46 
 

vidare. Resultaten pekar alltså på att examensarbetena kan vara ett 
fruktbart sätt att utföra praktiknära och för lärarna utvecklande forsk-
ning i deras vardagliga miljö, förutsatt att de får inflytande över arbete-
nas problemställningar (jfr. Hartell et al., 2022). Examensarbetena kan 
skapa både nödvändig närhet och distans till det som studeras i skolmil-
jön, för studenter, forskare och lärare (Persson, 2020). Problemet verkar 
snarare ha varit att inte alla delar av skolorganisationen (ännu) tagit del 
av möjligheten att inom K-ULF delta i praktiknära forskning, antingen 
genom examensarbeten eller de mindre lärarinitierade projekten.  
 

Impact och rekommendationer 
Baserat på ovanstående resultat från vår enkätundersökning, samt den 
ganska omfattande dokumentation som finns om K-ULF genom tidigare 
ULF-utvärderingar och några forskningsrapporter/konferenspaper, an-
ser vi att K-ULFs impact har varit stark inom KTH och på huvudmanna-
nivå i kommunerna genom t.ex. styrgruppen. K-ULF har integrerats väl 
i KTHs lärarutbildning (till skillnad från t.ex. ett flertal lärosäten i 
Umeånoden, se Benerdal, Cervantes, Westman & Ahlström, 2022) och 
ämnesdidaktiska forskning, och genom styrgruppen och arbetsgruppen 
har också huvudmännens utbildningschefer samt även lärare involverats 
på ett tydligt sätt. Lärarstudenter i CL-programmet har kunnat bli invol-
verade i K-ULF och praktiknära forskning genom VFU och examensar-
beten, liksom även lärare i kommunerna. Impact har dock inte varit lika 
stor i alla delar av de medverkande kommunerna vad det gäller medver-
kande lärare och elever. Även rektorers närmare medverkan har saknats 
på en del skolor, vilket påpekats av flera aktörer som en brist inom K-
ULF. En möjlig väg skulle kunna vara att skapa utrymme för rektorer att 
bli mer direkt involverade, i styrgrupp eller arbetsgrupp. Vidare skulle 
organisationen i den större kommunen behöva diskuteras med avseende 
på utveckling och förankring med verksamheten via rektorer. Här före-
slås även en tydligare involvering av VFU-organisationen.  

Ett ökat samarbete nämns av flera deltagare och i detta sammanhang 
önskas ett utvecklat samarbete med programansvarig för CL-
programmet. En stärkning av VFUns roll skulle även kunna ha positiva 
effekter på examensarbeten vilket diskuteras nedan. Det torde också vara 
viktigt att fundera över den roll som Vetenskapens Hus spelar, då denna 
enhet nästan inte alls omnämns i de svar vi fått in från deltagarna. Ve-
tenskapens Hus har länge haft en central roll i stockholmsregionen ge-
nom ett nätverk av lärare samt en miljö med hands-on-aktiviteter för 
grundskola och gymnasium för elever och fortbildning av lärare. Veten-
skapens Hus är också inarbetat i K-ULFs organisation, 
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samverkansmodell och KTHs lärarutbildning, men formellt är Veten-
skapens Hus bara ansvarig för VFU2 så möjligen blir det ändå lite osyn-
liggjort just inom K-ULF. Det kan därför vara värt att fundera över hur 
Vetenskapens Hus roll inom K-ULF-projektet skulle kunna stärkas, or-
ganisatoriskt och finansiellt.   

Examensarbetens fokus och utformning är ytterligare en aspekt att 
beakta. Vi har sett att examensarbetena inom K-ULF har haft positiva 
effekter på lärarnas professionsutveckling, och framöver finns möjligen 
också skäl att knyta arbeten tydligare till KTHs ämnesdidaktiska forsk-
ning. Ett förslag är att examensarbeten – och även lärarinitierade projekt 
– får större möjlighet att göras inom befintliga forskningsprojekt på 
KTH, eller att man gemensamt skapar nya, större forskningsprojekt 
inom K-ULF. Här finns dock samtidigt önskemål om mer delaktighet när 
det gäller examensarbetens problemformuleringar och att skolornas led-
ning involveras i att identifiera kunskapsbehov som är relaterade till sko-
lornas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Här uppstår därför 
en problematik i att föra samman forskningsfokus som överensstämmer 
både med skolornas kvalitets- och utvecklingsarbete, lärarnas behov och 
forskarnas intressen. Vidare ska det kompensatoriska uppdraget foku-
sera på matematik, teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena. 
Därför blir det viktigt med en tydligare samordning av examensarbete-
nas och de lärarinitierade projektens utformning, vilket skulle kunna un-
derlättas om rektorerna också blir mer involverade i K-ULFs arbete. 

Samtliga examensarbeten som genomförts är i dagsläget inom ma-
tematik och alla utom ett inom digitalisering. Därtill har alla utom ett 
arbete genomförts enbart på gymnasienivå. Den starka betoningen på 
digitalisering var förståelig under COVID-19-pandemin, men bör framö-
ver breddas för att kunna inkludera fler lärargenererade frågeställningar. 
I K-ULFs verksamhetsberättelse (KTH, 2021a) framgår också att ingen 
VFU bedrivits på någon av grundskolorna som är involverade i projektet, 
trots att möjligheten finns. Att öppna upp för möjligheten att skriva exa-
menarbeten inom grundskolan skulle också troligtvis göra det mycket 
enklare att få studenter att skriva sina examensarbeten i teknik då teknik 
endast finns som enskilt ämne på grundskolan. Skälen till att inget exa-
menarbete berör något av de naturvetenskapliga ämnena är dock oklart. 
Därför vore det bra att diskutera förutsättningar för att skriva arbeten 
inom både teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena, där fler möj-
ligheter till både VFU och examensarbeten i grundskolan möjligen skulle 
vara bra drivkrafter. 

I och med att K-ULF befinner sig i en expansiv fas finns punkter som 
är särskilt viktiga att beakta. En viktig sådan är att se till att finansie-
ringen av K-ULF kan bli stabil och långsiktig. Projektets expansion har 
inneburit ett ökat informationsflöde som möjligen skett på bekostnad av 
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mindre tid till praktiskt arbete. Nya aktörer innebär att det behövs en 
strategi för rekrytering, information till och ett inkluderande välkom-
nande (”on-boarding”) av de nya deltagarna. Önskemål har även kommit 
upp att bredda rekryteringen inom de verksamma leden där exempelvis 
fler lärarkollegor inom projektet skulle kunna stärka upp och minska ris-
ken för personberoende.  
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Bilaga 1. K-ULF-utvärderingens kvalitativa en-
kätfrågor 

 
Målet med utvärderingen är att den ska utgöra ett stöd och vetenskapligt 
underlag för utformning av nästa fas i ULF vid KTH 2025–2030. 

Utvärderingens syfte är att ta reda på hur ni som deltagit i projektet 
har upplevt projektet i förhållande till målbilden – att utveckla och pröva 
en hållbar modell för samarbete mellan skola och universitet när det gäl-
ler forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Enkäten är uppdelad 
i tre områden som rör K-ULF-projektet: 1) syfte, 2) organisation och 3) 
innehåll. 

 
Inledning 

1. Min roll i projektet? 
• huvudman 
• rektor 
• lärare 
• lärarstudent 
• universitetslärare 
• forskare 
• annat 

 
2. Om du är lärarstudent, lärare, universitetslärare eller forskare, 

vilken ämnesbakgrund har du? 
• Matematik 
• Naturvetenskap 
• Teknik/ingenjörsvetenskap 
• IKT/Programmering  
 

3. Hur länge har du deltagit i projektet som pågått under åren 
2017–2021? 
 

K-ULF-projektets syfte 
Syfte med projektet är att utveckla och pröva en hållbar samverkansmo-
dell mellan skola och universitet avseende forskning, skolverksamhet 
och lärarutbildning genom att tydligare forskningsintegrera utbild-
ningen genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och stu-
denters självständiga arbete (examensarbete). 
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4. Hur upplever du att processen att utveckla en hållbar modell för 
samarbete mellan skola och universitet (KTH) har fungerat? Mo-
tivera ditt svar! 
 

5. Hur upplever du att den hållbara modellen för samarbete mellan 
skola och universitet (KTH) ni gemensamt utvecklat har funge-
rat? Motivera ditt svar! 
 

6. Ett syfte med projektet är att tydligare forskningsintegrera ut-
bildningen genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 
Hur väl upplever du att det har fungerat? Motivera ditt svar! 
 

7. Ytterligare ett syfte med projektet är att tydligare forskningsinte-
grera utbildningen genom de självständiga arbetena (examensar-
betena). Hur väl upplever du att det har fungerat? Motivera ditt 
svar! 
 

K-ULF-projektets organisation 
8. Med fokus på projektets organisation, vad upplever du har fun-

gerat bra? Motivera ditt svar! 
9. Med fokus på projektets organisation, vad upplever du har fun-

gerat mindre bra? Motivera ditt svar! 
10. Vad i organisationen skulle du önska finns kvar i nästa fas? Mo-

tivera ditt svar! 
11. I vilken utsträckning upplever du att du har fått de förutsätt-

ningar du behövt för att genomföra din roll/uppgift i projektet? 
Motivera ditt svar! 

12. Upplever du att det finns något som du hade behövt stöd och 
hjälp med för att genomföra din roll/dina uppgifter? Motivera 
ditt svar! 

13. Hur har du upplevt samarbetet med övriga deltagare i projektet 
(huvudmän, rektorer, lärare, lärarstudenter, universitetslärare 
och forskare)?  

14. Är det något i projektet som du upplever skulle kunna utformas 
på ett annat sätt i nästa fas? Motivera ditt svar! 
 

K-ULF projektets innehåll 
Den praktiknära forskningen bedrivs tillsammans med lärarstudenter, 
lärare, universitetslärare och forskare främst genom examensarbeten 
och lärarinitierade interna arbeten ute på skolorna. I projektet har tre 
viktiga områden identifierats som bidrar till arbetet med skolans kom-
pensatoriska uppdrag: 

A. digitalisering, 
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B. pojkar och flickors kunskapsresultat samt 
C. språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt 

arbete i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. 
 

15. I vilken utsträckning upplever du att dessa områden har utveck-
lats genom K-ULF? 

16. Är det något annat område som du tycker borde ingå i det fort-
satta arbetet med K-ULF? Motivera ditt svar! 

17. Vad har den praktiknära forskningen haft för implikationer/be-
tydelse för dig? 

18. Ambitionen i K-ULF projektet har varit att den praktiknära forsk-
ningen ska utgå från forskningsfrågor som är önskade från prak-
tiken, t.ex. från lärare i skolan. Hur upplever du att det har fun-
gerat? Motivera ditt svar och ge gärna exempel! 

19. I vilken utsträckning upplever du att den forskningen ni bedriver 
är praktiknära? Om så, på vilket sätt? 

20. I vilken utsträckning upplever du att K-ULF har lett till utveckl-
ing av ämnesundervisningen inom ditt ämnesområde, t.ex. ma-
tematik/teknik/NO? Motivera ditt svar! 
 

Avslutning  
21. Nämn tre saker som du anser har fungerat väl med K-ULF: 
22. Nämn tre saker som du anser skulle kunna förbättras med K-

ULF: 
23. Övriga förslag på utveckling av K-ULF projektet i nästa fas: 

 
Jag samtycker till att delta i utvärderingen och att låta mina – 
anonyma – svar utgöra empiriskt underlag för en forskningsrap-
port. Jag ger också tillstånd till Linköpings universitet att lagra 
mina svar på sin säkra server, i enlighet med GDPR. 

o Ja 
o Nej 
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Bilaga 2. Sammanställning av K-ULF-enkätens 
fråga 21 och 22. 

 

 

Nämn tre saker som du anser har fungerat väl med K-ULF: 
Nätverk − Samarbetet mellan akademi, lärarutbildning, skola och 

Vetenskapens Hus 
− Samarbetet mellan VFU och lärarutbildning 
− Kontakten mellan aktiva lärare och examensarbetare 
− Plattform för studenter för att komma igång med 

datainsamling till exjobben 
− Möjliggör att bedriva egen forskning på skolorna 
− Mötesplats för olika delar i vårt utbildningssystem 
− Locka VFU:er och exjobbare till oss 

Organisation − Ändamålsenlig organisation 
− Sammansättning av kompetens och roller 
− Möten: trevlig stämning, ömsesidig respekt, ”möten på tvärs 

av STEM-ämnen”, gemenskap, jämlikhet i inflytande 
− Mötenas upplägg: varannan vecka, fysiska träffar, 

arbetsgrupper, tydlighet 
− Skrivdagar – heldagar på plats 

Kunskapsutbyte − Dialog 
− Kunskap 
− Praktiknära forskning 
− Utbyte av erfarenheter 
− Diskussionerna i de didaktiska arbetsgrupperna 
− Examensarbeten: relevanta för CL-studenter, möjlighet för 

exjobbare att diskutera både med andra exjobbare och de 
som är involverade från K-ULF, innehåll och form på 
examensarbeten, möjlighet att påverka exjobben under 
arbetes gång samt ge stöd till exjobbarna 

Kompetensutveckling − Lärares utveckling och i förlängningen även eleverna – 
modernare undervisning 

− Examensarbetenas innehåll och form 
− ”Att färga sitt eget tänkande med ett 

vetenskapligt/akademiskt angreppssätt 
Nämn tre saker som du anser skulle kunna förbättras med K-ULF: 
Organisation − Hitta tydligare fokus för vad som ska uppnås 

− Stabil och långsiktig finansiering 
− Förankring av projektet på olika nivåer hos huvudman så att 

det inte blir personberoende 
− Se över organisationen om vi växer dvs. fler huvudmän och 

examensarbeten 
− Förankring i styrning och ledning hos respektive parter 
− Syfte, målsättning organisation 
− Samverkan mellan de olika leden i K-ULF 
− Vikten av att knyta verksamheten till projektet 
− Smidigare väg att få till VFU platser 
− Fler inblandade forskare från utbildningsvetenskap 
− Processen och modellen – dokumentation och sårbarhet i den 
− Utöka samarbetet med fler skolor och öka variationen av 

skolor 
− Få in K-ULF i fler VFU-kurser 
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