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Verksamhetsplan för försöksverksamheten kring ULF-avtal – Högskolan i 

Gävle och RucX-regionen 2020-2021 (fokus Gävle kommun, Sandvikens 

kommun och Älvkarleby kommun) 

Skolhuvudmännen i Gävleborgs län står inför stora utmaningar i fråga om bl.a. 

kompetensförsörjning, integration och måluppfyllelse. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att 

samverka kring praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning för att skapa 

förutsättningar för skolutveckling i alla skolformer. Denna verksamhetsplan avser huvuddelen 

av 2019 års försöksverksamhet kring praktiknära forskning som bedrivs med Högskolan i 

Gävle som samordnande lärosäte i relation till skolhuvudmän i RucX-regionen (Bollnäs, 

Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, 

Älvkarleby). Högskolan i Gävle ingår i den sk. Uppsala-noden av den nationella 

försöksverksamheten som syftar till ”att utveckla och prova olika modeller for samverkan 

mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära 

forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och 

förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. ” (Avsikstförklaring, odaterad). 

 

Under 2018 och 2019 har avtal slutits mellan Gävle kommun, Sandvikens kommun, 

Älvkarleby kommun och Högskolan i Gävle. . 

 

De övergripande målen för försöksverksamheten kan sammanfattas vara relaterat till 

utveckling, prövande och utvärdering av modeller inom nedanstående sex områden.  

1. Modeller för förstärkt FoU-kapacitet/FoU-organisation hos huvudman (tillsammans 

med lärosäte) inkl. delade tjänster och t.ex. forskningsmiljöer hos huvudman 

2. Utifrån huvudmannens prioritering och professionens frågor skapa modeller/system 

för att förädla och utveckla frågor till forskningsfrågor i samverkan med lärosäte 

3. Modeller för finansiering av (praktiknära) forskningsprojekt 

4. Modeller för lärarstudenternas delaktighet som brygga mellan lärosäte och huvudman 

inkl. självständiga arbeten, VFU 

5. Modeller för stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare/lärare/skolledare  

6. Modeller för övriga professionsutvecklingsinitiativ som ryms inom ULF 

 

Nedan anges de huvudområden som försöksverksamheten med Högskolan i Gävle som 

samordnande part avser bedriva under 2020-2021.  
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1. Etablerande av överenskommelse om gemensam finansieringsstruktur som möjliggör 

praktiknära forskning inom RucX-regionen 

En del i försöksverksamheten utgörs av att försöka etablera en särskild gemensam 

”forskningsfond” för praktiknära forskning där Högskolan i Gävle, skolhuvudmän och företag 

i RucX-regionen är partners. I strikt juridisk mening är det ingen fond som är målet, utan mer 

en gemensam forskningspott där parter bidrar med ekonomiska medel för praktiknära 

forskning och därmed också får inflytande över hur medlen används för praktiknära 

forskning. Förebild för detta arbete är den forskningsfond som finns etablerad inom ramen för 

Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) vid Högskolan i Dalarna. Etablerandet av 

en gemensam ”forskningspott” i RucX-regionen innebär att (a) alla ingående parter bidrar 

med ekonomiska medel, (b) har möjlighet att föreslå och söka medel för praktiknära forskning 

ur fonden, samt (c) ges inflytande över beslut kring vilka forskningsprojekt som skall beviljas 

medel. Att skapa en forskningsfond kan ske antingen genom en kumulativ utveckling där fler 

partners successivt ansluter till en fond som initialt etablerats av en mindre grupp intressenter 

(Modell A), eller genom att samtliga intressenter i RucX-regionen ansluter samtidigt (Modell 

B). Modell B är sannolikt den mest framkomliga vägen eftersom medverkan i en 

forskningsfond och avsättande av medel för det innebär att varje part måste diskutera, 

förankra och budgetera inom ramen för sina specifika förutsättningar. Identifierade 

utmaningar med att skapa en forskningsfond är bl.a. kopplat till budget, förankrings- och 

beslutsprocesser, medelsförvaltning och styrning. Detta arbete torde generera viktiga 

erfarenheter och kunskaper kring utmaningar och möjligheter med en gemensam 

forskningsfond – något som kunskapsmässigt kan bidra till försöksverksamheten i stort.  

Under 2018 – 2020 har samtal förts om detta och under senare del av 2020 och under 2021 

kommer samtal att fortsätta föras (a) inom ramen för RucX, (b) internt inom Högskolan samt 

(c) hos de i RucX inneboende skolhuvudmän som avser blir partners i forskningsfonden och 

andra ev. intressenter. Under 2019 gick arbetet på sparlåga på grund av det ekonomiska läget 

för skolhuvudmännen i regionen..   

Målet för 2019 var att Högskolan i Gävle och en eller flera skolhuvudmän under 2019 skulle 

ha tecknat avtal och avsatt medel för en ”forskningsfond”. För åren 2019, 2020 och 2021 

finns tecknade avtal mellan Gävle kommun och Högskolan i Gävle om praktiknära forskning 

och ömsesidig finansiering av praktiknära forskning inom två områden – Gävlemodellen och 

digitalisering. Detta kan ses som  lokala avtal kopplat till ”Forskningspott”. Målet är att under 

2021 komma vidare i arbetet med en gemensam överenskommelse om gemensam 

finansieringsstruktur som möjliggör praktiknära forskning inom RucX-regionen. Enskilda 

avtal mellan Högskolan i Gävle och  en eller fler av  skolhuvudmän i RucX-regionen kan 

också tecknas.  Det långsiktiga målen är en ”forskningspott” med ett större antal 

skolhuvudmän med gemensamma intressen.  

 

2. Utvecklad samverkan med Gävle kommun och HiG kring praktiknära forskning 

och systematiskt kvalitetsarbete 

Ett övergripande ramavtal om samverkan inom ramen för försöksverksamheten kring ULF-

samverkan har tecknats mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun för åren 2019-2021. 
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Avtalet utgör en tydlig avsiktsförklaring kring att utveckla praktiknära forskning och 

systematiskt kvalitetsarbete.  

Samarbetsavtalet hade under 2019 huvudfokus på två konkreta områden – ”Gävlemodellen” 

och frågor kopplat till digitalisering. I samband med dessa inledande forskningsobjekt skapas 

också förutsättningar för utveckling av en gemensam plattform (infrastruktur) för att pröva 

och möjliggöra den praktiknära forskningen. Fler områden har identifierats och diskuteras 

men är ännu inte tillräckligt konkreta för att föras in i en verksamhetsplan. Under 2020 och 

2021 kommer samverkan att fortsatt fokusera på dessa två huvudområden.  

”Gävlemodellen” utgör ett systematiskt arbete för att kartlägga elevers och lärares 

upplevelser av skolans arbete med trygghet och förekommande kränkningar. Utgångspunkten 

är skolans värdegrundsuppdrag och arbetet som är en ”hela-skolan” ansats har utvecklats 

successivt sedan 2012.  Som grund för den enskilda skolans arbete genomförs 

trygghetsenkäter två gånger per läsår. Ett mycket omfattande, och förmodligen unikt, data-

material har insamlats över åren och under 2019 besvarar ca 9000 elever på enkäten och under 

2019 tillkom även gymnasieskolor och några friskolor till enkätstudien. Ett 60-tal skolledare 

får skolövergripande rapporter och ca 450 speciellt utvalda personer arbetar mer ingående 

med modellen (skolledare och utbildade trygghetsteam).  

Eftersom arbetet pågått under relativt lång tid och datainsamlingen är mycket omfattande har 

många intressanta tankar och frågeställningar väckts. Det finns därför ett behov av att 

vidareutveckla instrument och arbetssätt och därigenom tydligare knyta an till forskning och 

ökad kunskapsspridning. Som ett led i ULF-samverkan har under 2019 och 2020 kommunens 

styrgrupp kring Gävlemodellen utökats med två forskare  från Högskolan i Gävle vilket har 

resulterat i ett antal fokusområden och praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskningsfrågor börjat ta form. Analyser av delar av befintlig data har genomförts och en 

konkret forskningsplan har tagits fram med praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskning med såväl forsknings- som utvecklingsperspektiv.  

De övergripande målen i Gävlemodellen är:  

 fortsatt utveckling av preventiva metoder för att skapa trygghet och motverka 

kränkningar samt skapa forsknings- och evidensbaserad kunskap som kan publiceras i 

adekvata sammanhang. 

 vidareutveckling av datainsamlingsinstrument, analysförfarande, kunskapsspridning 

inom Gävle kommun och i ett vidare perspektiv genom publiceringar nationellt och 

internationellt samt  

 forskare medverkar på studiedagar och bidrar till att tillgängliggöra forskning till för 

verksamheten adekvat form.  

 

Inom temat digitalisering sker samverka med huvudmannens utvecklingsledare för 

digitalisering och processledare för digitalisering. Strukturer prövas för att utveckla 

praktiknära forskning genom att medarbetare från Gävle kommun (och andra kommuner) 

ingår i forskningsgruppen, IT i lärande vid Högskolan i Gävle. Genom samutnyttjande av 

lokaler, utrustning och utbildning prövas gemensam experimentell verksamhet. En grupp 

lärarstudenter involveras också med målet att de skall bli IT-piloter med fördjupade IT-

pedagogiskt handhavande samt deltagande i forskning kring IT-pedagogiska frågor som leder 
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till fördjupad forskningsanknytning inom området och till examensarbeten inom området. 

Ytterligare ett mål med denna studentgrupp är att de skall kunna medverka som handledare 

ramen för Digital Learning Lab vid HiG, såväl kopplat till andra studenter som till lärare från 

skolor och förskolor.  

Det innebär exempelvis att högskolan tillgängliggör och lånar ut kostsam utrustning som 

exempelvis Augmented Reality (AR) och/eller Virtual Reality (VR) och står för utbildning 

kopplat till denna utrustning. Detta utgör en gemensam experimentell verksamhet där lärare 

och forskare i ett kritiskt utprövande studerar i vilken mån dessa (och andra) typer av 

teknologier är lämpliga i utbildningssammanhang. Under 2019 har dylik experimentell 

verksamhet av praktiknära forskning initierats i samverkan med gymnasielärare i ämnet 

historia vid en gymnasieskola i Gävle kommun. Under 2021 planeras aktiviteter i elevgrupper 

och projektet avser genomföras under 2020-2021. Under 2020 har samarbete inletts med 

gymnasielärare inom ämnena fysik, kemi, teknik och naturvetenskap, men ambitionen att 

utveckla likande experimentell praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning. Detta 

fortsätter under 2021. 

 

3. Utveckla RucX: Utvecklat samverkansavtal i ULF-anda 

Skolhuvudmännen i RucX-regionen står inför stora utmaningar i fråga om bl.a. 

kompetensförsörjning, integration och måluppfyllelse och i samverkan med 

skolhuvudmännen och Högskolan görs därför en omformning av RucX med syfte att skapa en 

organisation som bättre kan möta de utmaningar som finns inom ramen för skola och förskola. 

I detta utgör samverkan kring praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning en viktig 

komponent för att skapa förutsättningar för skolutveckling i alla skolformer. I arbetet ingår att 

se över möjligheterna för att skapa en ”forskningspott” som ska gynna möjligheterna för 

praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning. Potten ska stödja praktiknära forskning på 

förskolans och skolans arena av direkt relevans för förskolans eller skolans utveckling och ska 

ingå i såväl skolhuvudmannens som lärarutbildningens strategiska utvecklingssträvanden. Ett 

nytt samverkans avtal är framförhandlat och beslutat och i det har frågan om samverkan kring 

praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning en central plats med skrivningar om att 

”skapa ömsesidiga strukturer och kulturer för att bedriva praktiknära och 

verksamhetsutvecklande forskning i samverkan”. Utifrån avatlet har en arbetsgrupp tillsats 

under 2020 som kommer att arbete under 2020 och 2021 för att arbeta fram en gemensam 

organisation och finansieringsstruktur för praktiknära forskning inom RucX-regionen.  

 

 

4. Regional inventering av behov av forskning och/eller utbildningsinsatser 

I 2019 års Verksamhetsplan formulerades behovet av att pröva regionalt anpassade modeller 

för inventering av praktiknära och verksamhetsutvecklande forskningsfrågor. Två modeller 

för att inventera, diskutera och precisera forskningsfrågor och praktiknära 

forskningssamverkan planerades att prövas.  

Modell A innebär att lärare eller huvudmän förutsättningslöst föreslår frågeställningar som 

forskare återkopplar på innan ett gemensamt möte där man tillsammans mejslar fram 

forskningsbara forskningsfrågor.  
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Modell B innebär att identifiera några tematiker som utgör avgränsning och underlag för 

föreslagna utmaningar och frågeställningar för lärare och skolhuvudmän. Dessa kommer att 

presenteras och bearbetas vidare. Under 2019 har forskningstematiker processats och dessa 

kommer att knytas till det vid HiG pågående strategiska forskningsområdet Innovativt lärande 

och de tre forskningsprogram som där tagit form under 2019 – Morgondagens lärmiljöer, 

Demokrati och likvärdighet och Digitalisering.  

Modell A prövades i april 2019 och sex forskningsfrågor behandlades och det renderade i fem 

olika forskningsprojekt som vardera erhöll 80 000:- för att under 2019 inleda pilotstudier. För 

2020 har totalt 500 000 av HiGs interna forskningsanslag avsatts för vidare arbete med dessa 

forskningsfrågor. För 2020 har dessa forskningsprojekt erhållit ytterligare 500 000 av HiGs 

interna forskningsanslag som tillfallit avdelningen för utbildningsvetenskap.  

Modell B planerades  prövas under 2020 men Corona-pandemin medförde att detta sköts på 

framtiden. Under 2021 planeras modell B prövas. 

 

5. Utmaningar och möjligheter med att få till praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskning: En forskningsbaserad genomlysning 

Under 2018 har samtal förts med kommunföreträdare om försöksverksamheten kring 

praktiknära forskning. Samtalen har förts inom ramen för ULF-samverkan. I dessa samtal har 

vissa utmaningar och möjligheter framträtt och behov finns av en mer systematisk, 

fördjupande och heltäckande bild av vilka utmaningar och möjligheter som kan framträda vid 

praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning.  

Denna del i ULF-samverkan handlar om att genom en studie inventera FOU-kapaciteten hos 

huvudmännen samt skapa kunskap kring och förståelse för utmaningar och möjligheter med 

att få till stånd praktiknära och praktikutvecklande forskning i samverkan mellan 

akademi/forskare och huvudmän. Under samtal inom Uppsala-noden har det blivit tydligt att 

lärosäten och skolhuvudmän har olika förutsättningar att verka under i olika delar av landet. 

Möjligheter och utmaningar skiljer sig åt och föreliggande studie avser skapa kunskap om hur 

det förhåller sig kring detta i RucX-regionen och i relation till bl.a. Högskolan i Gävle. Denna 

kunskap är viktig i det regionala arbetet men bedöms även vara viktigt på ett nationellt plan 

för att förstå utmaningar och möjligheter generellt inom ramen för praktiknära forskning.      

Under 2019 inleddes forskningsstudien  kring vilka utmaningar och möjligheter som rektorer 

och skolchefer upplever när det kommer till att få till praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskning av god kvalitet. Förskjutning i tidsplanen har skett varvid rapporten kommer att 

slutföras under 2020. Delrapportering har skett muntligt vid Uppsala-nodens ULF-BAzar som 

genomfördes vid HiG den 17 oktober. Under 2019 finansierades studien genom 

forskningsmedel från HiG och via Uppsalanoden och under 2020 genom forskningsmedel 

från HiG. Studien avrapporteras november 2020 till RucX och slutrapport kommer att 

publiceras offentligt.  

 

Syftet med studien är att skapa systematisk kunskap om vilka organisatoriska, institutionella, 

kulturella och relationella utmaningar och möjligheter som skolhuvudmän ser i arbetet med 

att få till stånd praktiknära forskning.  Studien berör utmaningar och möjligheter inom såväl 
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den kommunala arenan som relationen till högskolor, universitet och forskare. Som metod 

kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras med (a) skolchefer, (b) rektorer i de 11 

RucX-kommunerna (Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, 

Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig, Älvkarleby). I mån av tid kommer även intervjuer med 

forskare och ledningspersoner inom HiG att genomföras.  

De kunskaper studien bidrar med är att: (a) inventera FOU-kapaciteten hos huvudmännen, (b) 

skapa förbättrad kunskap om utmaningar och möjligheter med att få tillstånd  praktiknära 

forskning, och därigenom (c) kunna minimera utmaningar och hinder för att få till 

ståndpraktiknära och verksamhetsutvecklande forskning.  

Studiens ansats med att genuint lyssna in kommunernas synpunkter torde också (d) skapa 

”goodwill” och legitimitet för HiGs del, (e) identifiera någon/några kommuner som har 

särskilt svårt att få till strukturer och kulturer för praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskning samt utifrån denna kunskap (f) ge HiG möjlighet att särskilt inrikta arbetet mot 

den/de kommunerna i försöksverksamheten.  

Studien slutrapporteras i början av 2021 och resultaten och rapporten kommer att spridas 

under 2021 och framåt. 

 

6. Strategisk mindre kommun att få med i ULF-avtal 

Berodde på storlek har kommuner olika förutsättningar och kapacitet att skapa organisationer, 

strukturer och kulturer för att utveckla samverkan kring praktiknära och 

verksamhetsutvecklande forskning som sker i samverkan mellan akademi/forskare och 

huvudmän. Föreliggande aktivitet överbrygga utmaningar och skap bättre möjligheter för att 

få till det nämnd struktur och kultur i en mindre kommun.  

I oktober 2019 skrevs avtal med Älvkarleby kommun och utifrån identifierade behov kommer 

samarbetet i detta fall involvera ledningsgruppen och rektorers arbete på skolor. För att stärka 

förmågan att få till struktur och kultur för praktiknära forskning och verksamhetsutveckling  

har ett samarbete inletts som  involverar rektorsgruppen, skolchef och elevhälsoteam i form 

av processledningsstöd. För att stärka den gruppens arbete avses särskilt uppdrag ges och för 

det har också visst stöd från Uppsalanoden äskats för 2020 och 2021. Under 2020 har arbetet 

operationaliserats kring elevhälsoarbetet i kommunen och det fortsätter under 2021. 

 

7.Överbryggande behörighetsgivande kurs – genomförd 2019,  i viloläge under 2020, 

planeras under 2021 

En central del i försöksverksamheten handlar om att utveckla strukturer och kulturer för 

praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning. Inom Gävleborgs län är det dock ytterst 

få forskarutbildade personer verksamma inom det offentliga och privata skolväsendet  

Förmågan att delta i praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning behöver därför 

utvecklas från grunden. Möjligheter för huvudmännens personal att läsa vidare på kurser på 

avancerad nivå kan dock vara begränsad av behörighetsskäl. Exempelvis kan skolledare, 

lärare och förskollärare med äldre utbildningar sakna formell behörighet för att antas på 

avancerad nivå, t.ex. till Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning mot 
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verksamhetsutveckling som finns vid Högskolan i Gävle. Programmet har inrättats av 

strategiska skäl för att stärka kompetensen hos utbildningsystemets personal i frågor relaterat 

till verksamhetsutveckling och att leda den typen av aktiviteter. Flertalet äldre erfarna lärare 

som vill närma sig forskning eller fördjupa sina kunskaper i verksamhetsutveckling är dock 

inte formellt behöriga för programmet. Av det skälet är det av strategisk vikt att finna 

lämpliga former för att tillvarata deras kompetens och vidareutbilda dem på sådant sätt att de 

också erhåller formell kompetens för att påbörja masterprogrammet eller annan utbildning på 

avancerad nivå. Av det skälet har under 2019 en särskild överbryggande kurs skapat och 

genomförs. Under 2020 var denna kurs vilande men under 2021 planeras den att genomföras. 

 

8.Examensrätt för forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap vid 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Gävles har initierat en process med att söka examensrätt på 

forskarutbildningsnivå inom området Utbildningsvetenskap för att ytterligare ge möjligheter 

att stärka personal inom det offentliga och privata skolväsendet att delta i praktiknära och 

verksamhetsutvecklande forskning. Målet 2018 angavs vara att ansökan skulle lämnas in 

under 2019 och att besked skall erhållas under året. Med ett positivt besked, skapas 

möjligheter att anta, utbilda och examinera doktorander och licentiander inom området 

Utbildningsvetenskap vilket ger ytterligare möjligheter att skapa strukturer och kulturer för 

praktiknära och verksamhetutvecklande forskning.  

Arbetet forcerades under 2018 och initialt under 2019 men då UKÄ riktade viss kritik mot 

några av lärarprogrammen vid HiG valde HiGs rektor och akademins ledningsgrupp att skjuta 

fram tiden för inlämning till dess att positivt svar på åtgärdsarbetet inkommit från UKÄ. 

Hösten 2020 har arbetet återupptagits med ambitionen att ansökan skall inlämnas till UKÄ i 

början av 2021. Om så sker kommer under 2021 sakkunniggranskning och intervjuer att äga 

rum under 2021.  

 

9. Utvecklad samverkan mellan Sandvikens kommun och HiG kring praktiknära 

forskning och systematiskt kvalitetsarbete 

Ytterligare Ett övergripande ramavtal om samverkan inom ramen för försöksverksamheten 

kring ULF-samverkan  tecknades mellan Högskolan i Gävle och Sandvikens kommun för 

åren 2019-2021. Avtalet utgör i likhet med projekt 2 ovan (Samverkan med Gävle kommun), 

en tydlig avsiktsförklaring kring att utveckla praktiknära forskning och systematiskt 

kvalitetsarbete.  

Samarbetsavtalet har under 2019 och 2020 huvudfokus på följande områden – förskollärares 

undervisning/barns lärprocesser inom naturvetenskap/teknik, vidareutveckla strukturer för 

systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling samt koppling till 

förskollärarutbildningen och projektet Hållbara elektriker. I samband med dessa inledande 

forskningsobjekt skapas förutsättningar för utveckling av långsiktigt hållbara strukturer för 

kunskapsspridning och skapandet av en kultur kring praktiknära forskning inom kommunen 

(lokalt) och regionalt.  
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Det praktiknära forskningsprojektet som benämns DesDiNaTe (Design, didaktik, 

naturvetenskap och teknik) utgör utgångspunkt och har utvecklats sedan år 2017 då en 

biträdande rektor/förskolechef vid en förskole-enhet (3 förskolor inkl. 9 avdelningar) i 

Sandviken tog kontakt med forskare vid HiG. I samband med läroplansrevideringar och ökade 

krav på förskollärares undervisning fanns behov av ett mer systematiskt arbete för stärkt 

vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare och förskolechef. Utgångspunkten är 

förskollärares undervisning och barns lärande inom naturvetenskap/teknik/miljöfrågor/hållbar 

utveckling med koppling till förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Under åren som 

projektet pågått har möten (s.k. didaktiska rum förlagda till förskolorna) mellan förskollärare, 

biträdande rektor och forskare skett kontinuerligt (1-2 ggr per månad). Projektets 

forskningsfrågor arbetas fram i samarbete mellan förskollärare och forskare, och utgår från de 

problem som förskollärarna identifierar i sin verksamhet. 

 Deltagande förskollärare ses som medforskare och involveras i kollaborativa processer som 

design av undervisning, analys av barns lärande, analys och tolkning av dokumentation samt 

värdering av arbetssätt. De förskolor som medverkar i projektet är partnerförskolor och 

delaktiga i förskollärarstudenters verksamhetsförlagda del i utbildningen. I samband med 

VFU deltar studenter i projektet och ges därmed möjlighet att följa det systematiska 

kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckling. Under år 2019 och 2020 har projektet 

implementerats inom utbildningen i samband med förskollärarstudenters examensarbete, 

exempelvis för att samla data och/eller bearbeta redan insamlad data. Samverkan utifrån en 

ansats om praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning med forsknings- som 

utvecklingsperspektiv såväl för involverade förskolor som förskollärarprogrammet vid HiG.  

Det finns dock ett behov av att vidareutveckla arbetssätt för att tydligare knyta an till 

forskning och skapa bättre strukturer för samverkan, kunskapsspridning och koordinering av 

forskning och verksamhetsutveckling. Kommunens förmåga att samordna aktiviteter kopplat 

till praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning behöver utvecklas.   

De övergripande målen är 

  förstärka kommunens FoU-kapacitet genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer 

inom Sandvikens kommun för samordna praktiknära och verksamhetsutvecklande 

forskning och spridning av forskningsbaserad kunskap, genererade ur detta och andra 

projektet,  

 vidareutveckling av datainsamlingsinstrument och analysförfarande,  

 forskare medverkar på nätverksmöten (inom kommunen)och bidrar till att 

tillgängliggöra forskning till för verksamheten adekvat form, 

 förskollärare medverkar vid forskningskonferenser (nationellt och internationellt) och 

bidrar till att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap  

 vidareutveckling av förskollärarstudenters delaktighet, inkl. självständigt arbete och 

VFU 
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Övergripande om ekonomi gällande de i verksamhetsplanen angivna punkterna: 

Medverkande kommuner åtar sig att: 

- stå för egna kostnader som uppkommer i samband med aktiviteter inom ramen för 

försöksverksamheten, såväl lokalt som i relation till aktiviteter på Högskolan i Gävle 

eller andra nod-gemensamma aktiviteter.   

 

Högskolan i Gävle åtar sig att: 

- stå för egna kostnader som uppkommer i samband med aktiviteter inom ramen för 

försöksverksamheten, såväl lokalt som i relation till aktiviteter på Högskolan i Gävle 

eller andra nod-gemensamma aktiviteter.   

- avsätta medel för att ge lärare och forskare förutsättningar att medverka inom ramen 

för ULF-samverkan t.ex. gällande möten med lärare/skolledare. Vissa 

forskningsmedel kommer att avsättas särskilt för uppkomna forskningsprojekt som är 

av praktiknära och verksamhetsutvecklande karaktär.  

 

 

 


