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1. INLEDNING 
 
Institutionen för Arbetsvetenskap har haft i uppdrag att utvärdera RUC: s (Regionalt 
utvecklingscentrum för skolutveckling) verksamhet vid Luleå Tekniska Universitetet. 
Utvärderingen omfattar utvecklingscentrumets hela aktiva period, från starten 1998 och 
fram till idag. Speciellt fokus har lagts på kommunala skolföreträdares upplevelse av 
nytta med RUC: s funktion som kontaktyta och dörr till universitetet. I detta sammanhang 
spelar aspekter som förankring och medvetenhet om RUC: s roll/inriktning samt 
interaktion mellan kommuner och centrumbildningen en central roll, varför de också 
ligger till grund för utvärderingens generella struktur.  
 
Utvärderingen kommer att utgöra beslutsunderlag för Kommunförbundets och 
kommunernas fortsatta medverkan och engagemang i RUC.  
 
2. PROJEKTETS UTFORMNING 
 
2.1 Bakgrund, funktion och inriktning 
Bakgrunden till RUC ligger i en översyn av lärarutbildningen som regeringen initierade i 
april 1995. Utifrån en inventering av generella förändringstendenser i samhället, skolan 
och högskolan samt förändrade kompetenskrav som ställs på läraryrket kom den 
arbetsgrupp som tillsattes fram till att det krävs ett regionalt ansvarstagande och bättre 
samverkan mellan högskola och skola. Detta mot bakgrund av den decentralisering som 
ägt rum inom de respektive skolverksamheterna. Den nationella arbetsgruppens slutsatser 
resulterade i att det i budgetpropositionen för 1997 föreslogs att etablerandet av regionala 
utvecklingscentrum borde stimuleras samt att alla högskolor/universitet med 
lärarutbildning hade ett samlat ansvar i denna process.  
 
Initierandet av en sådan verksamhet vid Luleå Tekniska Universitet har sin bakgrund i en 
arbetsgrupp som formades för att analysera kunskapsläget inom området och bidra med 
förslag till konkreta kvalitetshöjande insatser som kunde genomföras. Denna arbetsgrupp 
landade just i slutsatsen att ett regionalt utvecklingscentrum bör inrättas. En fråga som 
tidigare diskuterats med utgångspunkt ”i den gemensamma nyttan och det gemensamma 
ansvarstagandet” i ett vid tidpunkten existerande nätverk, vilket inkluderade 
representanter från LTU och utbildningsnämnden för lärarutbildning samt länets 
skolchefer. Detta gjorde, enligt en av de tidigare projektledarna, att det fanns ett 
gynnsamt utgångsläge och grogrund för en mer formaliserad samverkan.  
 

”Som jag förstod det så var det den typ av nätverk där KIS fanns med, alltså människor som deltog 
i det här kommuner och högskolor i samverkan. De var också involverade i det här nätverket. /…/ 
Jag tror att det var dom som var eldsjälarna från starten, till att man ville börja formalisera det. 
Idéerna och utgångspunkterna fanns ju hos de här människorna. /…/ Det fanns ju redan lite 
grogrund för det på något sätt”.  
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I slutet av mars 1998 togs det officiella beslutet att ett utvecklingscentrum skulle inrättas i 
form av ett treårigt samverkansprojekt med bas vid Institutionen för pedagogik och 
ämnesdidaktik, där ena hälften av kostnaderna täcktes av universitetet och den andra av 
länets kommuner. Projektet kom att gå under namnet SUS (Samverkan Universitet-
Skola), men ändrades så småningom till RUC i samband med att en projektledare 
tillsattes ”med organisatorisk hemvist på förvaltningen men fysisk placering på 
institutionen”. Efter omorganisationer vid förvaltningen har RUC idag sin tillhörighet 
(både organisatoriskt och fysiskt) vid enheten för omvärldskontakter och en ny 
projektledare tillträdde i februari 2004. 
 
2.2 Syfte och mål med RUC 
Den gemensamma nytta som bildandet av detta utvecklingscentrum avsågs leda till var 
att det skulle ”bli lättare för kommunerna och deras verksamheter inom skola och 
förskola att hitta in i universitetet, liksom för universitetets olika verksamheter att hitta in 
i kommunerna”. Själva målet för verksamheten anges i detta skede (980601) vara att 
skapa mötesplatser för samverkan där teori, praktik och forskning möts för ömsesidig 
kompetenshöjning inom barnomsorg, skola, skolbarnomsorg och universitet. I detta 
sammanhang påpekas att RUC ska fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte och 
stärka möjligheter till vidareutveckling av individer och enheter samt de praktiska och 
teoretiska aspekterna inom lärarutbildningen. Fokus avses ligga på tvärvetenskaplighet 
och möjligheter ska finnas för kommunerna såväl som kommunmedborgarna att nå och ta 
del av universitets utbildningsutbud. De målområden där kommunerna har möjlighet att 
kanalisera aktuella behov påpekas vara utbildning, utvecklingsarbete, fortbildning, 
forskning och rådgivning. I kontakten mellan involverade aktörer förefaller det i detta 
avseende handla mycket om att finna ”enkla och raka kanaler” mellan de respektive 
parterna och genom samverkan stimulera till utvecklingsarbete.  
 
Enligt regleringsbrevet för 2004 ska samverkan med kommunerna stärkas ytterligare och 
RUC: s verksamhet avses bidra till en närmare kontakt mellan lärarutbildningen så att 
denna på sikt kan utvecklas och förnyas. Detta samtidigt som RUC-verksamheten inriktas 
mot några specifika områden. De verksamhetsområden som bedömts som primärt viktiga 
att fokusera på för RUC vid Luleå Tekniska Universitet är kompetensförsörjning för olika 
typer av lärare, kompetensutveckling genom såväl efterfrågestyrd uppdragsutbildning som 
ordinarie utbildningsutbud och konferens-/seminarieverksamhet samt att bidra till 
skapandet av mötesplatser för forskning och utvecklingsarbete där projektverksamheter 
kan initieras. Utifrån dessa generella verksamhetsområden har fyra prioriterade 
utvecklingsområden identifierats: läsinlärning/språkutveckling, matematik och lärande, 
genuspedagogik samt IT-pedagogik.  
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3. METOD OCH STRATEGI 
 
3.1 Utvärderingens inriktning och syfte 
Syftet med utvärderingen är att klarlägga nyttan av RUC: s verksamhet som skolans dörr 
till universitetet. Därmed ligger fokus på (1) hur RUC och dess roll och inriktning 
förankrats ute i kommunerna, (2) vilken medvetenhet som finns, hos kommunföreträdare 
och skolchefer, kring hur RUC kan användas vid projekt/insatser av olika slag samt (3) 
vilken kommunikation och interaktion som utvecklats mellan parterna. Detta kan något 
förenklat sammanfattas i följande övergripande frågor;  
 

• Känner man till RUC ute i kommunerna/skolorna?  
• Fungerar RUC som kontaktyta mellan kommunala skolverksamheter och 

universitet? 
 
Nyckelord är följaktligen förankring, medvetenhet samt interaktion och 
resultatredovisningens struktur utgår huvudsakligen från dessa begrepp.  
 
Utvärderingen fokuserar primärt på kommunernas och de enskilda skolverksamheternas 
upplevelse av nytta, som den uttryckts av företrädare så som verksamhets-/skolchefer och 
utvecklingsledare. Den syn på RUC: s nytta som förts fram av interna samarbetspartners 
och representanter tillhörande exempelvis Institutionen för Utbildningsvetenskap och 
Teknikens Hus har naturligtvis också beaktats.   
 
3.2 Metodik och överväganden 
Då utvärderingen till stor del behandlar socialt bundna processer så som medvetenhet 
samt kommunikation och interaktion föreföll det naturligt att välja 
datainsamlingsmetoder av kvalitativ karaktär. Merparten av materialinsamlingen har skett 
genom intervjuer med skiftande struktureringsgrad (halvstrukturerade respektive 
strukturerade), men för att nå en heltäckande förståelse har även en stor mängd skriftligt 
material sammanställts och analyserats. Detta material har i huvudsak utgjorts av 
projektrapporter/uppföljningar, verksamhetsplaner och mötesanteckningar. Viss 
korrespondens med kommunföreträdare har också skett via e-post, framförallt vid 
uppföljning av olika insatser i länets kommuner. Dessa metoder har sammantaget gjort 
det möjligt att processuellt skapa sig en mångfacetterad, övergripande bild av den 
aktivitet som över tid funnits i och omkring RUC.  
 
3.3 Datainsamlingsprocessen 
Datainsamlingsprocessen har genomförts i tre olika, men delvis sammanhängande och i 
någon mån överlappande faser. Dessa faser har skilda inriktningar, men följer 
utvärderingens övergripande upplägg;  
 
Fas 1: Utifrån skriftligt material som insamlats från projektledare och Kommunförbund 
författades en beskrivning kring RUC: s bakgrund, framväxt och aktivitet över tid. Med 
denna beskrivning som utgångspunkt utarbetades en intervjuguide (bilaga 1) där ett antal 
övergripande intervjuteman identifierats. I ett första steg genomfördes sedan 
halvstrukturerade intervjuer med såväl tidigare som nuvarande projektledare, 
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representanter från Kommunförbundet, Myndigheten för skolutveckling (före detta 
Skolverket) och Institutionen för Utbildningsvetenskap.  
 
Fas 2: För att ”pejla” systematiken i kontakten mellan RUC och kommunföreträdare (och 
vice versa) aktualiserades även skolchefer och utvecklingsledare runtom i länet för 
kortare, strukturerade telefonintervjuer och/eller mailkontakt. De frågor som initierades i 
kontakten med dessa representanter anknöt till frekvensen i den eventuella interaktion 
som funnits med RUC samt grundläggande medvetenhet om centrumbildningens 
funktion och inriktning (Bilaga 2). Försök har i samtliga kommuner gjorts att få kontakt 
med såväl skolchef som utvecklingsledare, men det har bara i några enstaka fall 
(Gällivare och Kiruna kommun) varit möjligt att nå representation från båda dessa 
funktioner.   
 
Fas 3: Slutligen har även ett antal av de insatser som genomförts via RUC följts upp. 
Urvalet har gjorts utifrån projektförteckningar som förmedlats via nuvarande 
projektledare och Kommunförbundet Norrbotten och i urvalsprocessen har även utsagor 
som framkommit i intervjuerna med kommunrepresentanter beaktats. Fokus har legat på 
att följa upp såväl kortare som mer långsiktiga insatser med såväl interna som externa 
samarbetsparters, vilka genomförts sedan projektstart. Uppföljningen har skett genom 
strukturerade intervjuer (bilaga 3) med representanter från Institutionen för 
Utbildningsvetenskap, Teknikens Hus samt kommunföreträdare i olika funktioner 
(verksamhets-/skolchefer och utvecklingsledare). 
 
4. RESULTAT 
 
4.1 Projektanknutna aktiviteter och insatser 
Det tog, enligt uppgift rejält med tid från rektorsbeslut till dess rekryteringen av 
projektledare var gjord och verksamheten löpte. Själva arbetet i RUC kom inte igång 
förrän i mitten av november 1998 och under den första tiden låg fokus på att åka ut och 
träffa skolchefer och genomföra en undersökning kring kommunernas behov av 
utvecklingsinsatser. Under denna tidsperiod initierades också, förutom ett 
matematikprojekt i Överkalix och Övertorneå (se uppföljning av insatser nedan), en 
ettårig pedagogutbildning med inriktning mot gymnasieskolan tillsammans med 
Länsarbetsnämnden 
 

”Jag hade ett väldigt bra samarbete med den som var kompetensråd i Norrbotten och satt på 
Länsarbetsnämnden. Med dem var det lätt att samarbeta. /…/ Vi såg ju att det var en stor brist på 
gymnasielärare så då blev det aktuellt att köpa en gymnasielärarutbildning av universitetet. Sedan 
plockade man in intresserade som hade filosofie kandidatexamen, och det var många med 
invandrarbakgrund. Vi rekryterade dem i samarbete med Länsarbetsnämnden.” 

 
De aktiviteter som förs fram i en föreslagen verksamhetsplan som upprättats hösten 2000 
är att göra en sammanställning över pågående och planerade uppdrag samt nätverk 
genom SUS, presentation av kompetens inom LTU och påbörjande av 
kompetensutvecklingsprojekt inom prioriterade områden (exempelvis gällande 
värdegrund och kvalitetsarbete). Dessutom framförs förslaget om en utvärdering av den 
genomförda verksamheten med särskilt fokus på resultat av målformulering. En sådan 
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utvärdering genomfördes senare under 2000 (001016) där förvaltningschefer och/eller 
skolchefer med ansvar för kompetensutveckling inom länets kommuner delgav 
förväntningar i relation till formulerade mål och grad av måluppfyllelse. Resultatet av 
den enkätundersökning som låg till grund för utvärderingen kan betraktas som 
alarmerande och påvisar att kommunerna anser att verksamheten inte alls eller ganska lite 
har motsvarat förväntningarna. Generellt ligger också graden av måluppfyllelse, i relation 
till samtliga uppställda mål, (med något enstaka undantag) ”under cirka hälften”.  
 

”Första halvåret hade jag i huvudsak i uppgift att åka runt i kommunerna för att lyssna in deras 
inställning. /…/ Min uppgift var att skriva någon enklare form av utvärdering och också samtala 
med alla kommuner och skolchefer om man över huvud taget tyckte att det här var viktigt och 
intressant i fortsättningen. Jag var runt hos alla och hade kontakt via mail och så vidare.” 

 
I en utvecklingsplan gällande 2001 framhålls den primära uppgiften för verksamheten 
vara att ”utveckla och fördjupa dialogen mellan universitetet, skolhuvudmännen, skolor 
och andra utbildningssamordnare avseende lärarutbildning, forskning, 
kompetensutveckling och skolutveckling”. Rent aktivitetsmässigt poängteras avsikten 
vara att under verksamhetsåret (2001), för att främja interaktionen och kommunikationen 
parterna emellan, upprätta dialoggrupper i länets alla kommuner. Information kring 
pågående och planerade projekt samt kompetens vid LTU avses att nå spridning genom 
att nyhetsblad kvartalsvis skickas till kommunerna. Denna informationsspridning ska, 
påpekas det, kompletteras genom utvecklandet av en aktuell hemsida för verksamheten.  
 
I en projektrapport upprättad i slutet av oktober 2001 (011006) bedöms dialogen ”ha 
kommit igång”, vilket delvis skett genom att projektledaren under perioden gjort 
personliga kommunbesök i 11 av länets 14 kommuner. Utskickandet av nyhetsblad anses 
dock ”inte ha kunnat påbörjas i den utsträckning det var önskvärt”. Trots detta meddelar 
man att förfrågningarna från kommunerna har ökat i en sådan utsträckning att vissa 
uppdrag inte kunnat genomföras i RUC: s regi. I detta avseende kan dock 
informationsspridningen gentemot kommunerna tänkas ha underlättats av att den hemsida 
som man planerat att utveckla har upprättats och hålls uppdaterad ”i hyfsad omfattning”. 
Bland de aktiviteter som genomförts kan exempelvis nämnas 
kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med Musikhögskolan i Piteå (”Projektarbete i 
gymnasieskolan”) samt Teknikens Hus (”Tekniken lyfter”). Förutom detta har ett 
samarbetsprojekt inletts med Kiruna kommun (kring kvalitetsredovisning i förskola och 
skola) och utbildnings-/seminariedagar gällande bland annat kompetensöversyn och 
konflikthantering initierats.  
 

”Det är klart att även jag tappade tempo i slutet på att besöka kommunerna och det blev om det var 
några speciella grejer som skulle diskuteras. Skolverket använde ju mig till mycket, som när de 
hade stora gemensamma länskonferenser om vuxenutbildningen. Det är klart att varje gång jag 
kunde marknadsföra universitetet så var jag med. Jag såg det som mitt uppdrag att marknadsföra 
universitetet som en samarbetspart till kommunerna.” 

 
Vad gäller aktiviteter som förekommit under 2002 kan nämnas en mängd olika 
utbildningsinsatser (5- och 10-poängskurser) som tematiskt bland annat berört 
projektarbete i gymnasieskolan, kvalitetsarbete, erfarenhetsbaserat lärande samt 
specialpedagogik. Vidare har RUC under året haft en del kartläggnings- och 
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utredningsuppdrag samt varit drivande i planering och genomförande av en 
Barentskonferens (om värdegrund och demokrati) och ett forskningssymposium kring 
skolverksamhet och forskning. Utöver detta har en rad olika samarbeten inletts med andra 
samhällsaktörer, så som Tornedalsrådet och Institutionen för Litteratur respektive 
Arbetsvetenskap samt Delegationen för IT i skolan.     
 
Under 2003 påpekas fokus i RUC-verksamheten ha legat på att ”utveckla och fördjupa 
dialogen mellan universitetet, skolhuvudmännen, skolor och andra 
utbildningssamordnare” med avseende på de målområden som formulerats. I detta 
sammanhang understryks betydelsen av en förtroendebaserad relation mellan parterna där 
kommunerna finner det naturligt att vända sig till just RUC i frågor kring 
kompetensutveckling och forsknings-/utvecklingsprojekt. RUC: s specifika roll i det 
avseendet anses vara att, utifrån sin mäklarfunktion, lotsa förfrågningar till de rätta 
instanserna vid universitetet. Bland de aktiviteter som anges vara under planering eller 
genomförande under året märks ett större antal konferenser (kring Barentssamarbete, 
skolan i rörelse och vuxenpedagogik), seminarier (IT i skolan och ledarskap för hälsa i 
arbetslivet, riktad mot förvaltningschefer inom skola och socialtjänst) samt utvecklings- 
och fortbildningsprojekt (Projektarbete i gymnasieskolan samt kompetensutveckling av 
barnskötare). Därutöver tillkommer bland annat dialogmöten som hållits med 
kommunernas utvecklingsansvariga samt i samverkan med CUFS och Institutionen för 
Arbetsvetenskap utifrån temat ”Forskning och utveckling – vad vi vill och kan göra 
tillsammans”.  
 
Verksamhetsåret 2004 har arbete bedrivits med att etablera ett nätverk med 
utvecklingsledare från länets kommuner. För att få en kontinuitet i nätverkskontakterna 
har mötesfrekvensen bestämts till fyra träffar årligen. Tanken är att träffar med skolchefer 
också ska initieras fortlöpande under 2004 och 2005. Planerade aktiviteter som nämns 
under året är bland annat konferenser kring kvalitet i klassrum/skola och skolutveckling 
samt en forskningskonferens på universitetet. Utöver detta ska även arbetsgrupper för de 
fyra fokusområdena (läsinlärning/språkutveckling, matematik och lärande, 
genuspedagogik samt IT-pedagogik) utses och samverkansmöte med Myndigheten för 
skolutveckling hållas.   
 
4.2 Förankring 
Den initiala förankringen av RUC: s roll och inriktning försvårades, menar en av de 
tidigare projektledarna, av att det generellt var mycket svårt att nå ut till och få möjlighet 
att träffa skolchefer runtom i länets kommuner. En bidragande orsak till detta upplevs 
vara en bristande förankring av projektet från Kommunförbundets sida där den dåvarande 
projektledaren menar att deltagande i de kontinuerligt anordnade skolkonferenserna 
exempelvis hade underlättat kontakten.  
 

”Det hade betytt oerhört mycket om jag hade fått komma ut och träffa skolcheferna. Men jag 
upplevde att det bromsades. /…/ Det var från kommunförbundets sida inte tillräckligt förankrat 
därute. Det var just därför jag ville komma på de här skolkonferenserna, för där var ju alla 
skolcheferna. Där hade jag fått se och träffa dem allihop samtidigt.” 
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Det påpekas att försök vid upprepade tillfällen gjordes att personligen kontakta 
kommunernas skolchefer, men då vissa inte ansågs möjliga att nå lades fokus på dem 
som visade intresse för eventuella projekt och samarbeten. Ytterligare en orsak som lyfts 
fram till att en bredare förankring av RUC var svår att åstadkomma är att det vid den 
aktuella tidpunkten skedde en bortrationalisering runtom i kommunerna av tjänsterna som 
kompetensutvecklingssamordnare, vilket skapade en viss otydlighet i 
kontaktsökandeprocessen. Genom kommunbesök och dialogmöten, som initierades med 
skolchefer och andra kommunföreträdare, försökte man så småningom att nå ut till länets 
samtliga kommuner. Enligt en representant från Myndigheten för skolutveckling 
(dåvarande Skolverket) borde man dock ha involverat kommunerna på ett tydligare sätt 
redan i RUC: s inledningsskede för att skapa en känsla av delaktighet och nå större 
legitimitet för verksamheten.     
 

”Det går ju inte till på det sättet att det sitter en styrelse eller några andra och beslutar om saker 
och sedan går man ut och försöker förankra. Utan det handlar om att tidigt skapa en delaktighet så 
att man hela tiden har med dom som ska ta del av det. De måste vara med i processen från början, 
och så tror jag inte att det var.” 

 
Från projektledarhåll ifrågasätts det också ifall RUC nått en tillräcklig förankring internt 
vid universitetet. Detta kopplas samman med en upplevd otydlighet där man önskar att 
det i organisationen på ett mer konkret sätt kunde fastslås vad uppdraget egentligen består 
i (dess karaktär) och lokaliseringen av verksamheten. Att det över tid funnits en sådan 
otydlighet internt tror man även har påverkat profileringen utåt, vilket gjort det svårare 
för kommunerna att få grepp om RUC: s verksamhet. En annan aspekt som anses ha 
försvårat den interna förankringen av RUC är att verksamheten till stor del bygger på 
anpassning utifrån kommunala behov och önskemål, vilket i någon mån krockar med ett 
traditionellt, mer utbudsstyrt förhållningssätt som under lång tid präglat relationen mellan 
universitet och kommuner. Något som föranlett ökade krav på flexibilitet i en 
universitetsorganisation som påpekas vara relativt ”tungrodd” och ”inte vänder på en 
femöring”. Vad som också beskrivs som en ”intern bromskloss” är att genomförare som 
aktualiserats till olika projekt sällan tycker sig ha tillräckligt utrymme i sina tjänster för 
att ta på sig uppdrag som kanaliseras via RUC.  
 

”Internt upplever jag dock att vi inte är riktigt mogna. /…/ Min erfarenhet generellt kring detta är 
att vi kanske ska bli mer efterfrågestyrda och mindre utbudsstyrda. Det är lite svårt här att ta till 
sig det internt, det här tankesättet att andra utanför liksom ska diktera vårt uppdrag.”  

 
Detta gör emellanåt att processen innan genomförande kommer ifråga blir fördröjd, vilket 
kan skapa frustration från kommunalt håll där man ofta önskar att denna process inte 
skulle vara fullt så tidskrävande. Något som ytterligare kan försena uppstart av olika 
projekt poängteras vara att kommuner och universitet sällan går i takt vad gäller 
planering, då universitetets organisation bygger på en omfattande framförhållning innan 
genomförande över huvud taget aktualiseras.  
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4.3 Medvetenhet 
Utgångspunkten för RUC: s verksamhet vid universitet låg till stor del, enligt en av de 
före detta projektledarna, i en upplevelse ute i kommunerna av att man aldrig riktigt kom 
åt universitetet och sällan fick svar när man försökte kanalisera önskemål och behov. I 
detta avseende var tanken att RUC skulle fungera som en tydligare ingång där de 
kommunala skolföreträdarnas signaler kunde fångas upp och vidarespridas till utförare 
med rätt kompetens. I samband med att kommunbesök genomfördes (av tidigare 
projektledare) framkom det dock att medvetenheten kring RUC: s funktion och 
verksamhetsinriktning varierade avsevärt mellan olika kommuner. Medan det på vissa 
ställen fanns en väldigt god kännedom om centrumbildningen, visste man på andra håll 
knappast något om verksamheten och i några fall undrade man till och med om man varit 
med och betalat till RUC. Här påpekas kommunbesöken ha fyllt en dubbel funktion då 
kommunrepresentanterna i samband med mötena hade möjlighet att ge sin bild av hur de 
ville att samverkan skulle se ut och samtidigt fick namn och bild på en kontaktperson 
med funktion som en länk in till universitetet.  

 
”Kommunerna skulle veta att jag fanns där och hade de egna kanaler kunde den använda dessa, 
kände de att de behövde någon som frågade vidare och sådär kunde de kontakta mig. /…/ Jag såg 
det som ett uppdrag att marknadsföra universitetet som samarbetspart till kommunerna”.  

 
En av projektledarna anser sig inte vara säker på att så många skolföreträdare ute i 
kommunerna har för vana att gå via RUC i sina kontakter med universitetet då många har 
direktvägar till exempelvis lärarutbildningen genom personliga kontakter. Generellt finns 
dock en känsla av att kommunerna i många fall inte förstått de möjligheter som en 
närmare kontakt och kommunikation med RUC kan ge, såväl i själva formuleringen som 
i kanaliseringen av eventuella stödinsatser.  

 
”Jag upplever inte riktigt att man har förstått möjligheterna som RUC ger. Jag tror att man är så 
upptagen med sin egen verksamhet och utveckling att man skulle behöva hjälp men det tar ju tid 
bara att formulera behoven och ta kontakterna för att få hjälpen, ibland är bara det en stor tröskel 
att gå över.” 

 
Projektledaren ifråga pekar på att Kommunförbundet försökt få kommunerna att bli mer 
medvetna om RUC genom att, vid exempelvis skolchefsträffar, understryka att de 
ekonomiskt bidrar till utvecklingscentrumet och därför bör försöka dra nytta av 
verksamheten. Vid initierandet av olika typer av projekt förefaller det dock, poängteras 
det, som att somliga kommunföreträdare inte är medvetna om förmedlarrollen, utan tror 
att RUC bedriver någon egen form av (genomförar-) verksamhet. Något som kan ha sin 
bakgrund i att liknande centrumbildningar vid andra lärosäten har projektledare som 
beläggs med uppdrag och har till uppgift att hålla ihop projekten.  
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4.4 Kommunikation och interaktion 
Tanken bakom de kommunala kontakter som inleddes då den första projektledaren 
tillträdde var, enligt uppgift, att interaktionen skulle baseras på ”en demokratisk process 
där två parter kommer överens och beslutar att göra något tillsammans”. Kontakten utåt 
försvårades dock då rollen som nätverkare upplevdes vara svår att kombinera med 
uppgiften att sälja uppdragsutbildning.  
 

”Jag skulle vara försäljare av uppdragsutbildning i och med att man inte hade någon på 
institutionen som kunde göra det. Egentligen blev det fel. Jag kan inte samtidigt vara den som ska 
vara nätverkare och samtidigt försäljare av något”.   

 
Trots att det uppges att information om RUC: s funktion och förfrågningar kring träffar 
för diskussion om eventuella projekt och samarbeten fördes ut till åtskilliga skolor i 
länets kommuner, så var det endast i en handfull kommuner som någon mer djupgående 
interaktion initierades. Bland de orter där den mest frekventa kommunikationen 
förekommit nämns Luleå, Piteå, Övertorneå och Överkalix. I detta sammanhang handlar 
det, menar en av de tidigare projektledarna, mycket om vilken kompetens och 
trovärdighet man utifrån sett upplever att universitetet har. Som exempel nämns det stora 
intresse för samarbeten som väcktes från kommunernas sida i samband med att en 
didaktikprofessor anställdes, vilket ledde till att ett större matematikprojekt initierades i 
Övertorneå och Överkalix kommun. Detta beskrivs ändå som ett undantag i 
sammanhanget då det påpekas att det stora flertalet av de övriga forskarna inte visade 
något större intresse av att, i samarbete med RUC, stärka sina kontakter gentemot 
kommunerna. 
 

”Det var en oerhörd tröghet i det. Så står dom ju där utan forskningspengar. /…/ Det handlar ju om 
att ju mer du är därute desto mer kontakter får du, kontakter som kan finansiera det du vill göra. 
Man måste ju ha extern finansiering, det räcker inte bara med det man får från forskningsråden”.  
   

När det gäller RUC: s placering internt har de tidigare projektledarna lite olika perspektiv 
på var verksamheten bör vara lokaliserad för att underlätta arbetet och skapa tydlighet 
utåt, mot kommunerna. Medan en utav dem anser en central lokalisering på universitetet 
vara mer fördelaktig, menar den andre att en sådan (central) placering skapar en distans 
till det som är fokus för uppdraget. Från lärarutbildningens sida förs ett liknande 
resonemang där man menar att den direkta kontakten med projektledaren har minskat då 
verksamheten lokaliserats till den centrala förvaltningen, vilket lett till att en större risk 
föreligger att uppdrag – när de ska vidareförmedlas – faller mellan stolarna. 
 

”Tidigare kunde ju projektledaren varje dag föra diskussioner med olika människor här. Det var ju 
ändå så att vi hade en stor del av den här verksamheten och i och med att den tjänsten flyttades dit 
bort så försvann ju det här. /…/ Man läser ju mail och så, men sådant som inte är absolut akut kan 
mycket väl falla mellan stolarna. För alla har så jäkla mycket att göra”.    

 
Något som från Kommunförbundet understryks vara en viktig del i RUC: s verksamhet 
är, utöver uppdraget att fungera som kontaktförmedlare, att aktivt inspirera kommunerna 
att söka kompetensutveckling genom att initiativ tas till seminariedagar och liknande. Här 
betonar en av de intervjuade projektledarna betydelsen av en aktiv motpart och säger sig 
ha märkt en tendens där skolcheferna visserligen har en del åsikter om hur RUC kan 
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bidra till större nytta, men sällan förefaller ha tillräcklig tid eller engagemang nog att 
aktivt ta del av det som föreslås. Något som aktualiserat frågan om skolcheferna i 
realiteten är RUC: s rätta kanal ut i de kommunala verksamheterna och ifall dialogmötena 
med dessa kontaktpersoner i viss mån bör ersättas av en mer frekvent kontakt med 
kommunernas utvecklingsledare. Mot denna bakgrund har, för att främja den fortlöpande 
kommunikationen, kontaktpersoner med ansvar för utvecklingsfrågor inom skola 
identifierats i länets samtliga kommuner samtidigt som deltagande för RUC i ett 
existerande nätverk för utvecklingsledare kommit ifråga.  
 
Vad gäller interaktionsmönster mellan länets kommuner och RUC finns några tendenser 
som bör uppmärksammas (se sammanställning s.13). Ett generellt intryck är att de flesta 
intervjupersoner, såväl förvaltnings-/skolchefer som utvecklingsledare och samordnare – 
har svårt att identifiera projekt eller samarbeten som bedrivits med RUC. Bland de få 
insatser som representanterna ”på rak arm” kan nämna finns projekt kring matematik och 
läsinlärning samt stöd vid framtagande av fortbildningsplan. Vid något tillfälle menar 
man sig också i kommunal verksamhet ha fått stöd i arbetet med att identifiera aktuella 
kontaktpersoner vid universitetet när studiedagar anordnats. Vidare framgår det tydligt att 
flera kommuner redan har upparbetade kanaler in i universitetet genom personliga 
kontakter och många uppger att de vänder sig till lärarutbildningen direkt när frågor kring 
kompetensutveckling och uppdragsutbildning ska diskuteras. Rent allmänt förefaller 
förvaltnings-/skolchefer ha en dålig kännedom om RUC: s funktion och inriktning, 
medan denna vetskap är mer utbredd bland kommunernas utvecklingsledare. Många av 
dessa ger uttryck för en mycket positiv syn på RUC: s deltagande i det regionala 
nätverket för utvecklingsledare då man menar att detta skapar en ”mer strukturerad 
kontakt” som gör RUC till ”en fungerande kontaktyta”.  
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Förvaltn.-
/skolchef 

Utvecklings-
ledare

Kommentar, interaktion 

Har meddelat önskemål om att dra sig ur RUC, har enligt 
utvecklingsledare inga projekt med RUC. 

X Kalix 

Gälli-
vare 

På skolchefsnivå finns en osäkerhet om RUC: s funktion, 
men utv.ledaren ser kontakten med universitetet som bra 
och tydlig. 

X X 

Hapar
anda 

X Man vänder sig till lärarutbildningen direkt.  

Övert
orneå 

Man vänder sig till lärarutbildningen direkt. Någon gång 
har man, när studiedagar anordnats, via RUC fått tips på 
kontaktpersoner. 

X 

Överk
alix 

Kan inte ange mer än ett projekt som anordnats i samarbete 
med RUC (matematikprojekt), men anser sig vara nöjd med 
kontakten med RUC. 

X 

Arvid
sjaur 

Anser att kontakten med RUC varit mycket begränsad, men 
man har deltagit i träffar där RUC ”marknadsfört sig 
själva”. 

X 

Paja- Kan inte ange något projekt som bedrivits med RUC, men 
man har ibland vänt sig till kontaktperson på 
lärarutbildningen. 

X la 

Kir- Förvaltn.samordnare anger att kommunen samarbetat med 
RUC i ett matematikprojekt och vid framtagande av en 
fortbildningsplan. Kontakt direkt med lärarutb. via LKF.  

X X una 

Jokkm
okk 

Anger att inga samarbeten eller projekt funnits med RUC. 
Man har dock deltagit vid RUC-möten. Kontakten är 
numera mer strukturerad. 

X 

Älvs-
byn 

Menar att det funnits en tröghet i kontakten. Deltagandet i 
nätverket med utvecklingsledare kan göra RUC till en 
fungerande kontaktyta. 

X 

Anger att kommunen haft RUC-projekt (läsinlärning). 
Medvetenhet har funnits om vad RUC kan erbjuda, men 
resursbrist har gjort att fler projekt inte startat.  

X Boden 

Tre områdeschefer anger, efter kontakt med rektorer, att 
inga RUC-projekt funnits i verksamheterna. 

X Piteå 

X Luleå 
Utv. ledare har mailat ut till 72 rektorer utan indikationer på 
ev. RUC-projekt. Har numera en tätare kontakt med RUC.  

Arje-
plog 

Begränsad kännedom om RUC: s verksamhet, omöjligt att 
identifiera kontaktperson för RUC.  X 
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4.5 RUC-anknutna projekt 
Att RUC har förmedlat och/eller bidragit till att utarbeta många olika typer av insatser 
runtom i länets kommuner framgår tydligt i de projektsammanställningar som upprättats 
från starten och fram till idag. Det handlar om alltifrån mer varaktiga 
projektverksamheter till enstaka seminarier, konferenser och utbildningsdagar. Ett 
exempel på en kortare insats som anordnades via RUC i Jokkmokk under 2001 var en 
seminariedag med temat ”Kulturmöten, förskola-skola”, vilket genomfördes av en person 
vid dåvarande lärarutbildningen som nyligen presenterat en avhandling i ämnet.  
 

”Det uppdraget jag hade i Jokkmokk förmedlades via RUC. Utbildningsledaren tog kontakt med 
mig och undrade om jag kunde komma och prata utifrån min avhandling. Jag var upp en dag då 
jag föreläste omkring min avhandling för rektorer, utbildningsledare och skolchefen. Innehållet i 
min föreläsning hade just rubriken "kulturmöten förskola - skola". Jag har inte haft någon mer 
kontakt eller uppföljning med de berörda efter detta.” 

 
Förutom dylika kortare utbildningsinsatser finns några exempel på projekt som bedrivits 
över längre tidsperioder med flera olika parter (både interna och externa) inblandade, 
”Tekniken lyfter” och ”Matematikprojektet” är två sådana exempel som ofta betonas av 
kommunföreträdare när RUC-insatser förs på tal.  
 
4.5.1 ”Tekniken lyfter” 
På uppdrag av Skolverket fick Centrum för Tekniken i Skolan (CETIS) i Linköping 
hösten 1999 i uppgift att, tillsammans med intresserade lärarutbildningar runtom i landet, 
anordna ett nationellt baskursutbud i teknik med en omfattning om minst fem poäng. 
Under en tidsperiod om fyra år (1999-2003) har Skolverket fördelat medel för 
kursgenomförande vid en mängd olika universitet och högskolor. Kursen avsågs ge en 
grundläggande introduktion i teknisk begreppsbildning för blivande lärare med 
teknikinriktning där särskilt vikt lades på didaktiken inom ämnesområdet. I Norrbotten 
genomfördes utbildningen som ett samarbete mellan LTU och Teknikens Hus. RUC hade 
också, enligt en representant från Teknikens Hus, en viktig roll i arbetet med kursen. 
Medan Teknikens Hus hade hand om själva genomförandet uppges RUC ha skött 
kontakten gentemot kommunerna och då främst med avseende på hantering av utskick, 
anmälningar och kontraktsskrivande.  
 

”Om jag minns rätt så hjälpte RUC till med vårt utskick om erbjudande om kursen. RUC tog 
också emot anmälningarna. Vi hjälptes åt med formulerandet av ett kontrakt till kommuner som 
hade lärare som var anmälda till kursen. RUC skötte om kontakten med kommunerna och 
kontraktsskrivningen. /…/ Själva genomförandet stod vi för.” 

 
Kursverksamheten bedrevs under 2001 och utlokaliserades, enligt en 
projektsammanställning från samma år, till orter som Kiruna, Arvidsjaur, Gällivare och 
Luleå. Utgångspunkten låg i ett nätverk för teknikundervisning i skolan som under lång 
tid drivits i Kiruna. I samband med att detta nätverk skulle gå från projekt till ”vardag” 
initierades kursverksamheten ”Tekniken Lyfter”, som ju drevs på nationell basis, i 
Norrbotten. Enligt den dåvarande projektledaren för den kursverksamhet som, inom 
ramen för denna tekniksatsning, utlokaliserades till Kiruna skrevs genom RUC ett avtal 
där dåvarande lärarutbildningen vid LTU och Teknikens Hus ingick som aktiva 
samarbetspartners. I samförstånd mellan dessa aktiva parter formades sedan ett eget 
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”Tekniken Lyfter”, anpassat till de specifika förutsättningarna i just Kiruna. Interaktionen 
med RUC uppges, från projektledarens sida, dock inte ha varit så högfrekvent. Likväl 
förmedlas en mycket positiv syn på RUC: s insatser i projektet.  
 

”Jag har inte haft så mycket kontakt med RUC, inte direkt i alla fall. Däremot har det funnits en 
indirekt kontakt som gått via Teknikens Hus. Jag upplevde en väldig välvilja från RUC: s sida. 
Som kommun kom vi in i ett sammanhang där det var väldigt välordnat från Teknikens Hus och 
RUC. Det var otroligt positivt att vi fick tillfälle att vidareförädla det vi hade utvecklat.”  

 
Genom RUC och Teknikens Hus tillvaratogs erfarenheter som dragits i denna 
projektverksamhet och delar av de kursmoment som bedrivits spreds, enligt 
projektledaren, såväl till lärarutbildningskurser som till fortbildningsinsatser inom det 
aktuella området som genomfördes i andra kommuner i länet. Vid kontakt med 
Teknikens Hus förmedlar man en positiv syn på samarbetet med RUC, men funderar 
samtidigt varför inte fler samarbetsprojekt aktualiserats.  
 

”Vi och RUC har haft väldigt lite med varandra att göra, vilket ju är lite märkligt då vi har många 
gemensamma beröringspunkter.”  

 
4.5.2 Matematikprojektet 
Då företrädare ute i kommunerna (då framförallt i Överkalix och Övertorneå) uttryckt 
önskemål om ett utökat samarbete för att utveckla matematikämnet vidareförmedlade 
RUC- projektledaren detta till en vid tidpunkten nytillträdd professor i matematik och 
didaktik. Denna professor fick, delvis med stöd av RUC, snabbt en bra kontakt med flera 
skolor i länet och så småningom utarbetades planer för ett större matematikprojekt i 
Överkalix och Övertorneå kommun. Ett samarbete inleddes med Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs Universitet och Skolverket (Myndigheten för 
Skolutveckling). Enligt dåvarande projektledaren var tanken att denne och RUC skulle ha 
en stöttande men inte så framträdande roll i projektet och ”efter ett antal möten lämna det, 
så att de själva skulle sköta det”. I Överkalix förefaller det finnas en förnöjsamhet med 
projektverksamheten i sin helhet och RUC: s insatser i denna då man anser sig ha uppnått 
”goda resultat” och menar att ”kontakten med universitetet varit nödvändig för 
kommunen”,  
 

”Vi har bara gott att säga om RUC. Kontakterna mellan oss och RUC har fungerat mycket bra. 
RUC har bidragit till en bättre skola i Överkalix.” 

 
Synen på centrumbildningens engagemang i projektet är dock betydligt mer skeptisk i 
Övertorneå där det finns en upplevelse av att RUC, som samarbetspart, inte levt upp till 
de förväntningar som ställts. Något som har att göra med att man över tid förväntat sig en 
mer aktiv stöttning, framförallt vad gäller kontaktförmedling.  
 

”Ambitionen var att RUC skulle bistå oss och var även med på en studiedag i Övertorneå, men 
samarbetet rann så småningom ut i sanden. Enligt mitt förmenande blev/var inte RUC den 
samarbetspart som vi hade förväntat oss. Under projektet har vi själv tagit kontakt med olika 
personer och institutioner och har också haft stöd från NCM.” 
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En stor del av anledningen till varför man i initialskedet blev intresserade av ett 
samarbete med universitetet kring matematikutveckling var, påpekar projektledaren, 
professorns specifika och rätt unika kompetens. Även om RUC efterhand hade en relativt 
undanskymd roll i den projektverksamhet som kom att utvecklas var man, enligt uppgift, 
drivande i själva sammanförandet då kommunala behov länkades till den tillträdande 
professorns speciella kompetensområde.  
 

”Ta Överkalix som exempel, för ett antal år sedan så ringde de ju väldigt ofta för att de hade 
problem i skolan. De sökte ju hjälp direkt, alltså. /…/ När matteinstitutionen äntligen fick en 
professor i matematik och didaktik tog jag direkt tag i honom. Jag visste då att det fanns ett 
önskemål uppe i Överkalix och Övertorneå kommun, att de ville samarbeta för att utveckla 
matematiken.” 
 

5. ANALYS  
Tittar man bakåt i tiden förefaller kännedomen om RUC variera avsevärt mellan olika 
kommuner ute i länet. Medan vissa kommuner sedan flera år tillbaka uppger sig ha väl 
inarbetade kanaler mellan skolverksamheter och RUC, menar andra att det först är i och 
med RUC: s nyligt aktualiserade deltagande i det regionala nätverket för 
utvecklingsledare som en systematisk kontakt etablerats. Bland utvecklingsledarna 
runtom i länet finns generellt en stor optimism och hög förväntan kring vad detta 
deltagande kan innebära vad gäller de kommunala skolverksamheternas relation till 
universitetet. Många tror här att deltagandet i förlängningen kan leda till en mer 
strukturerad kontakt som möjliggör för RUC att i högre utsträckning fungera som en reell 
kontaktyta. Kännedomen om RUC: s roll och inriktning bland verksamhets-/skolchefer i 
länets kommuner är dock generellt tämligen låg, vilket kan tyda på en bristfällig initial 
förankring av RUC och att kontakten i utvecklingsfrågor över tid varit tämligen 
lågfrekvent. Ifråga om förankringen kan det argumenteras för att ett bredare involverande 
av kommunala skolföreträdare i det initiala utarbetandet av RUC: s roll och inriktning 
sannolikt bidragit till en samkörning och känsla av delaktighet inom 
kommunverksamheter, vilket säkerligen påverkat engagemanget gentemot universitetet i 
allmänhet och RUC i synnerhet. Även om den otillräckliga inledande förankringen i viss 
mån har uppvägts av de återkommande dialogmöten som initierats i samband med 
kommunbesök, är det hädanefter av grundläggande betydelse att man finner former för 
ett systematiskt utbyte som bygger på lyhördhet och ömsesidig respekt parterna emellan.  
 
Det är tydligt att det funnits svårigheter internt inom universitetet och RUC som 
komplicerat arbetet med att profilera och marknadsföra utvecklingscentrumet utåt. Något 
som över tid också återverkat på verksamhetens legitimitet ute i kommunerna. Aspekter 
som RUC: s skiftande lokalisering internt och dess inriktning mot förmedlande (och ej 
genomförande) av uppdrag tycks ha orsakat en upplevelse av otydlighet och förvirring 
hos många skolföreträdare i länets kommuner. I det avseendet har man inte i någon större 
utsträckning upplevt att RUC: s verksamhet lett till ”enklare och rakare kanaler” i relation 
till universitetet. Själva initiativet ses dock som berömvärt hos kommunerna då det hos 
dessa, i bakgrunden, finns en delad och relativt utbredd upplevelse av tröghet i kontakten 
med universitetet som man – ur ett organisatoriskt perspektiv – önskar skulle präglas av 
en större lyhördhet och flexibilitet. Att arbeta mer flexibelt och efterfrågestyrt kan dock 
vara svårt i en (universitets-) organisation som länge utgått från ett förhållandevis 
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utbudsinriktat arbetssätt. Här är det viktigt att de parter som från universitetets sida är 
involverade i RUC finner ett gemensamt förhållningssätt i sin relation till kommunerna. 
För att kunna snabba på processen från delgivning av projektidé till genomförande av 
eventuella projekt är det viktigt med ett väl inarbetat internt nätverk av genomförare, 
vilka i sin anställning ges tillräckligt med utrymme för att – med relativt begränsad 
framförhållning – ta på sig uppdrag med skolanknytning som via RUC kanaliseras till 
olika institutioner.   
 
Då RUC ju har en förmedlarroll är grunden för centrumbildningens verksamhet en aktiv 
motpart. Att kontaktkanalerna under senare tid ändrat riktning och i större omfattning 
riktats mot utvecklingsledare (än skolchefer) kan ur många olika perspektiv ses som en 
positiv utveckling. Fördelar som kan föras fram är att utvecklingsledarna generellt 
befinner sig närmare den dagliga skolverksamheten och därför lättare kan 
uppmärksamma signaler om eventuella utvecklingsbehov. Detta samtidigt som en del av 
deras tjänster avsatts för just denna typ av frågor, vilket gör att de i många fall inte lider 
av samma tidsbrist som skolchefer som har många andra strategiska frågor att fokusera 
på. Viktigt är dock att det finns en nära kontakt mellan utvecklingsledare och skolchef 
och att dessa sinsemellan upprätthåller en fortlöpande dialog så att önskemål och idéer 
inte ”faller mellan stolarna”, utan uppmärksammas och kanaliseras vidare. Av 
grundläggande betydelse är också att skolchef tar ansvaret att sprida och förankra en 
medvetenhet om RUC hos enskilda rektorer runtom i kommunerna så att dessa vet var de 
ska vända sig när behov av olika slag uppmärksammas.  
 
En viktig aspekt att beakta är de olika förutsättningar som finns i kommuner av olika 
storlek när det gäller utvecklingsarbete i skolan. Medan vissa, större kommuner har en 
hel utvecklingsenhet som arbetar med RUC-anknutna frågor är det i andra kommuner av 
mindre storlek ofta svårt att finna någon med ett formaliserat ansvar för detta arbete. I 
sådana kommuner kan det vara av stor betydelse att i grunden bibehålla en god och 
djupgående kontakt med den generellt ansvarige skolchefen. Allmänt sett kan det dock 
tänkas att det skulle underlätta om Kommunförbundet i större omfattning bidrog till att 
etablera fler återkommande forum för ett naturligt utbyte mellan kommunföreträdare och 
RUC. Möjligen skulle också RUC, som kontaktyta gentemot universitetet, kunna ha en 
än mer framträdande och tydlig roll/funktion vid de skolchefskonferenser som 
kontinuerligt ordnas.  
 
Åtskilliga kommuner har sedan lång tid tillbaka personliga kontakter vid universitetet 
som upplevs naturliga att söka upp när utvecklingssatsningar av olika slag ska göras, 
varför de inte förefaller se någon större mening att kanalisera sina behov via RUC. Att 
tala om RUC som en kontaktyta mellan kommunala skolverksamheter och universitet är 
främst meningsfullt i relation till de kommuner som inte redan har sådana inarbetade 
kontakter med specifika personer på olika institutioner. De etablerade kontaktkanaler som 
redan finns förefaller, av naturliga skäl, främst vara riktade mot just lärarutbildningen. I 
de fall då eventuella utvecklingsprojekt och samarbeten som initieras har bredare fokus 
på skolfrågor kan dock RUC tänkas fylla en viktig funktion i att internt lokalisera 
relevant kompetens på olika håll vid universitetet. Här skulle ett synliggörande av de 
olika kompetensområden som finns representerade inom universitetet, vilka med olika 
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infallsvinklar berör skolfrågor/skolutveckling, sannolikt kunna bidra till att skapa fler och 
mer tvärvetenskapliga projektidéer. Viktigt i detta sammanhang är dock att RUC: s och 
CUFS: s (Centrum för Utbildning och Forskning inom Samhällsvetenskap) roller även 
fortsättningsvis särskiljs från varandra, då en eventuellt överlappande inriktning skulle 
medföra ökad otydlighet såväl internt som externt.    
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att kännedomen och medvetenheten om RUC och 
dess funktion/inriktning varierat, både mellan olika kommuner och mellan olika 
yrkeskategorier inom de kommunala verksamheterna (skolchefer och utvecklingsledare). 
För att nå en tydligare generell förankring av RUC vore en god idé att genom 
kommunbesök träffa verksamhets-/skolchefer och utvecklingsledare (möjligtvis även 
rektorer) gemensamt och föra en fördjupad dialog kring centrumbildningens roll och 
vilka fördelar en fortlöpande kontakt i utvecklingsarbetet kan innebära. I detta 
sammanhang skulle det säkerligen utgöra en fördel om lämplig representant från 
Kommunförbundet närvarade för att tydliggöra förbundets roll i RUC: s verksamhet. En 
viktig utgångspunkt i denna dialog vore att diskutera hur kommunikationskanaler som 
känns naturliga för samtliga inblandade parter – och möjliggör en systematisk kontakt för 
kanalisering av idéer och önskemål i utvecklingsarbete – kan etableras. För att säkerställa 
att medvetenhet och kommunikation bibehålls i länet som helhet över tid skulle nästa 
logiska steg vara att etablera rutiner för fortlöpande, förslagsvis halvårsvis, kartläggning 
från RUC: s sida av eventuella mönster i interaktionen med kommuner. Detta kan sedan 
ligga till grund för ytterligare insatser i kontaktskapandet där interaktionen fokuseras på 
kommuner där kontakten är svår att upprätthålla. Sådana återkommande kartläggningar 
skulle också rent symboliskt sprida budskapet att RUC och universitetet månar om 
kontakten och utbytet med kommunala företrädare.  
 
En tydlig slutsats är också att RUC: s funktion som kontaktyta, av olika anledningar, inte 
varit alldeles självklar. Något som till viss del säkerligen har att göra med den i flera fall 
bristande medvetenheten om centrumbildningens funktion/inriktning, men också 
sammanhänger med det faktum att flera kommuner redan anser sig ha inarbetade 
direktkanaler till kontaktpersoner på lärarutbildningen. Det framgår alldeles uppenbart att 
det som kommunerna efterfrågar inte är en förmedlare, utan en lyhörd och flexibel 
genomförare. Här skulle det, för att den relativt utbredda upplevelsen ute i kommunerna 
av ”tröghet” i kontakten med universitetet ska brytas, underlätta med interna samtal kring 
hur processen från projektidé till genomförande kan snabbas upp. För att öka tempot i 
denna process (och därigenom även åstadkomma en ändring av denna inställning) krävs 
en översyn kring hur ett internt nätverk av genomförare kan etableras, vilka sinsemellan 
har tydliga kommunikationskanaler och rutiner för informationsöverföring. En idé vore i 
detta avseende att föra samman en forskargrupp (förslagsvis 3-5 personer) med relevant 
och komplementär kompetens inom området som i en del av sin tjänsteutövning har till 
uppdrag att genomföra RUC-anknutna projektidéer och samarbeten. Ökat fokus på 
genomförande, där exempelvis ett forskargrupp förs samman, förutsätter dock att 
finansiärer är beredda att tillföra ökade resurser till RUC. Något som förefaller vara 
nödvändigt om fler kommunala skolföreträdare ska uppleva en konkret nytta av RUC: s 
verksamhet.  
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
För att främja förankringen och medvetenheten om RUC: s funktion/inriktning samt 
interaktionen med länets kommuner kring utvecklingsinsatser bör följande punkter 
särskilt tas i beaktande;  
 

• RUC: s interna lokalisering på universitetet 
Det finns stora variationer i synen på RUC: s lokalisering bland de intervjupersoner som 
figurerar i denna utvärdering. Vissa framhåller en central organisatorisk och fysisk 
lokalisering som mer fördelaktig när det anses skapa en större tydlighet utåt gentemot 
kommunala skolverksamheter, medan andra (främst genomförare) hellre sett att RUC 
förlades till Institutionen för Utbildningsvetenskap då det bland annat skulle möjliggöra 
en närmare personlig kontakt med projektledare vid förmedling av uppdrag. Detta är 
dock till viss del avhängigt av i vilken mån man eftersträvar tvärvetenskapligt fokus och 
ämnar förmedla uppdrag till ett brett spektrum av institutioner. I annat fall kan en 
lokalisering någon annanstans än vid Institutionen för Utbildningsvetenskap vara svår att 
motivera. Viktigt är likväl att lokaliseringen på samma gång främjar närheten till 
genomförare och bidrar till att skapa tydlighet i profileringen utåt.   
 

• RUC: s förmedlarroll 
Utifrån de kontakter som tagits med företrädare från kommunala skolverksamheter i länet 
finns en relativt samstämmig önskan om ett större stöd och mer aktiv uppbackning från 
RUC: s sida i själva genomförandet av olika typer av projekt/insatser. Då de flesta redan 
uppger sig ha goda kontaktvägar in i lärarutbildningen förefaller det däremot i mycket 
begränsad omfattning finnas behov av en förmedlande länk. Här finns det anledning att 
analysera RUC: s nuvarande roll och funktion och hur denna på ett bättre sätt kan 
anpassas till de kommunala behov som uttrycks. Oavsett resultatet av denna eventuella 
analys är det av största vikt att RUC: s roll tydliggörs såväl internt som utåt, gentemot 
skolverksamheter i länets kommuner. Annars finns en stor risk att felaktiga förväntningar 
ställs på RUC: s hantering av projekt- och samarbetsidéer som uttrycks.  
 

• Genomförares förutsättningar att åta sig projekt 
För att komma ifrån den ”tröghet” som ett flertal kommunföreträdare sammankopplar 
med universitetet ifråga om processen från föreslagen projektidé till dess att ett eventuellt 
genomförande aktualiseras är det tydligt att interna förändringar måste ske. Oavsett om 
det sker genom att någon form av nätverk eller en mer formaliserad forskargrupp förs 
samman – vilka tilldelas tid och utrymme att arbeta med RUC-anknutna uppdrag – så 
behöver åtgärder vidtas för att öka genomförares förutsättningar att i sin tjänsteutövning 
genomföra och driva projekt/insatser av olika slag. Detta bör dessutom kunna göras på 
kort notis och med en relativt hög grad av flexibilitet.  
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• Delaktighet bland kommunrepresentanter i RUC: s verksamhet 
Delaktighet sägs ofta vara den främst ”motivatorn” när det gäller samverkans- och 
samarbetsprocesser av olika slag och det är tämligen uppenbart att ökade 
påverkansmöjligheter ute i kommunerna ifråga om RUC: s roll och inriktning, redan i 
initialskedet, i många avseenden bidragit till ökat engagemang i relationen. Om 
företrädare från kommunala skolverksamheter, utifrån sina specifika önskemål och 
behov, i större omfattning fått sätta sin prägel på RUC: s struktur och funktionssätt är 
sannolikheten hög att centrumbildningen haft mer legitimitet ute i kommunerna och att en 
”naturligare” kontakt etablerats. Här är det viktigt att såväl skolchefer som 
utvecklingsledare och rektorer framöver på allvar, så att säga, ”är med på tåget” och 
upplever att eventuella åsikter kring RUC som förs fram tas tillvara och beaktas när 
beslut kring funktions- och strategifrågor ska fattas.  
 

• Skapandet av en systematisk dialog med kommuner 
Nära kopplat till detta med upplevelse av delaktighet är skapandet av en större systematik 
i dialogen med länets kommuner. För att en förtroendebaserad relation ytterligare ska 
utvecklas mellan kommunföreträdare och RUC-representanter är det av stor betydelse att 
en fortlöpande interaktion kan komma till stånd parterna emellan. Viktigt att ha i åtanke 
vad gäller den kommunala kommunikationen med RUC är att denna i hög utsträckning är 
behovsstyrd – och behovet av att initiera kontakt gentemot universitetet och dess 
institutioner varierar ju över tid. Trots detta har alla involverade aktörer att vinna på att en 
kontinuerlig dialog präglad av lyhördhet och ömsesidig respekt etableras och att forum 
för ”öppen kommunikation” inrättas för detta syfte. Ett viktigt forum i detta sammanhang 
kan framöver komma att utgöras av det regionala nätverket för utvecklingsledare.  
För att det inom RUC ska vara möjligt att få en ”pejl” på det aktuella läget i relationen till 
kommunala skolverksamheter kan en god idé vara att införa fortlöpande kartläggningar 
kring eventuella mönster i interaktionen med länets kommuner. Detta skulle göra att 
insatser för ökad kontakt/kommunikation kan koncentreras till de platser där det som bäst 
behövs.  
 

• Tydlig profilering och marknadsföring av RUC 
En intern analys där RUC: s lokalisering (organisatoriskt och fysiskt), roll (förmedlar-
/genomförarroll) och verksamhetsinriktning (i relation till exempelvis CUFS) ytterligare 
tydliggörs skapar förutsättningar att ge en tydligare bild av utvecklingscentrumet 
gentemot kommunerna. För att profileringen ska bli tydlig och enhetlig är det här också 
av stor betydelse att RUC: s roll relateras till andra centrumbildningar av liknande 
karaktär, exempelvis UniVex i Umeå. Detta skapar i sig mer gynnsamma villkor för att 
verksamheterna i ökad utsträckning ska bli komplementära (och inte konkurrerande) 
verksamhetsmässigt.  
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BILAGA 1 (INTERVJUGUIDE, SUS/RUC) 
 
 
Uppbyggnadsfasen 
Utgångspunkten bakom startandet av RUC  
– tidigare kontaktytor/nätverk med representanter från universitet och skola  
 
Uppbyggnadsfasens utformning 

- intresseinventering, pejling bland kommunerna 
- framarbetandet av syfte, målformuleringar och inriktning – involverade parter i 

processen 
 
Dialog med andra, liknande centrumbildningar i uppbyggnadsskedet 
 
Uppbyggnadsfasens varaktighet över tid, den operativa projektverksamhetens start – 
brytpunkt mellan planering/organisering och konkret verksamhet 
 
Roll, funktion och inriktning  
Initial förankring av SUS/RUC: s roll, funktion och inriktning bland länets kommuner 
 
Etablerandet av kommunikationskanaler, för fortlöpande dialog mellan SUS/RUC och 
länets kommuner/kommunala verksamheter 
– Kommunförbundets och Skolverkets roll i denna process 
 
Skillnader i förutsättningar/möjlighetr att upprätta fortlöpande dialog i olika kommuner 
 
Bakgrunden till övergången från SUS till RUC? Övergångens karaktär och verkningar 
 
Aktiviteter 
Eventuella mönster i aktualiserade utvecklingsinsatser, målområden som kom att 
fokuseras i verksamheten 
 
Engagemang från kommunernas sida vid initierande och utformning av olika 
insatser/aktiviteter? 
 
Omfattning av eventuella behov/önskemål som inte bedömdes vara möjliga att 
genomföra, grunder för detta och verkningar av ej genomförda projekt 
 
Uppföljning och måluppfyllelse 
Tillvägagångssätt vid uppföljning av definierade mål, redovisning till olika involverade 
parter (ex Universitet och Kommunförbund) 
 
Utgångspunkt bakom utvärdering som genomfördes hösten 2000 
– konkreta åtgärder för att öka måluppfyllelse 
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Verksamhetens nytta  
Medvetenheten om RUC: s verksamhet och inriktning ute i kommunerna 

- insyn i/förståelse för verksamheten 
- grundläggande förankring 

RUC: s funktion som kontaktyta mellan skola, förskola och Universitet 
 
RUC: s funktion/roll som en dörr in till universitetet 
 
Vägar för kommunerna att kanalisera sina behov inom de aktuella målområdena 
(utbildning, utvecklingsarbete, fortbildning, forskning och rådgivning)? 

- skapande av mötesplatser för samverkan 
- funktion som ett forum för erfarenhetsutbyte samt vidareutveckling? 
- ökat fokus på tvärvetenskaplighet? 

 
Specifika åtgärder som skulle kunna bidra till en upplevelse av ökad nytta bland 
inblandade aktörer (skola/förskola, universitetet, kommunförbundet etc.) 
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BILAGA 2 (INTERVJUFRÅGOR, INTERAKTION, RUC) 
 
Vad vet Du om RUC: s roll och inriktning?  
 
Vilka projekt har, i samarbete med RUC, bedrivits i kommunen?  
 
Hur upplever du att kontakten med RUC har fungerat?  

- Har det funnits en systematik i kontakten? 
 
Har RUC fungerat som en kontaktyta gentemot universitetet? Varför/varför inte? 
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BILAGA 3 (INTERVJUFRÅGOR, PROJEKT, RUC) 
 
Vad var bakgrunden till projektet/projekten?  

- Varför drogs det/dem igång? 
- På vems initiativ? 

 
Redogör kortfattat för projektets/projektens huvudsakliga innehåll.. 
 
Hur bestämdes innehållet och projektets/projektens utformning?  
 
Hur knöts du till projektet/projekten och vilken var din roll och funktion?  
 
Vilken återkoppling har skett efter projektets/projektens genomförande? 

- Vilka effekter kan urskiljas på kort och lång sikt? 
- Svarade projektet/projekten upp mot de förväntningar som ställdes? 

 
Har fler liknande projekt initierats efter genomförandet av detta projekt? Varför/varför 
inte? 
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