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FoU-projekt:  

Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län 

Aktivitet Syfte (Prel.) 

Tidpunkt 

Uppstart nov–dec 
2020 

Workshop 1 a. Möte med Tjänstemannastödet   Första diskussion utifrån styrdokument som 
ligger till grund för delstudie 1 samt 
Introduktion av FoU-projektet 

11 dec 
2020 

Fas 1. Delstudie 1 – Rekonstruktion av regionala och kommunala mål och strategier 
för att skapa gemensam förståelse   

  

Inläsning, dialoger med berörda samt 
projektmöten  

Förbereda genomförandet av 
forskningsprojektet, fokus på delstudie 1 och 2   

dec 2020–
jan 2021 

Genomgång av RUS och RUP samt dokument 
som skolchefer menar styr skolverksamheter i 
deras respektive kommun    

Erhålla ett tillförlitligt, holistiskt och aktuellt 
underlag som ger en helhetsbild av RÖLs och 
kommunernas styrdokument avseende skola 
och samverkan med ORU  

dec 2020–
jan 2021 

  

Workshop 1b.  Skolchefsgrupp.  Presentation av 
rekonstruerade mål och strategier med 
efterföljande diskussion    

Upprätta en regional helhetsbild, dvs en 
gemensam förståelse av kommunernas och 
RÖLs bild av mål och strategier  

fm. 20 jan 
2021  

   

Fas 2. Delstudie 2 – Analys av regionala och kommunala utmaningar, möjligheter 
samt kunskaps- eller kompetensbehov kopplat till styrning och ledning i syfte 
att förbättra skolresultat 

 

Inläsning, dialoger med berörda, bokning av 
intervjutider, intervjuguide, analysarbete, 
utforma underlag WS etc.) 

Planera och genomföra delstudie 2      jan–jun 
2021 

Genomförande av intervjuer med berörda i 
samtliga (12) kommuner och vid RÖL (urval och 
tidpunkt beslutas i samråd med skolchefer och 
kontaktperson vid RÖL) 

Fånga respektive kommuns och RÖLs strategi 
för att uppnå målen, undersöka utmaningar, 
möjligheter och kunskaps- eller 
kompetensbehov vad gäller ledning och 
styrning av skolan samt undersöka 
kommunernas syn på samverkan med kring 
praktiknära forskning vid ORU    

jan–mar 
2021 

Workshop 2a. Skolchefsgrupp. Presentation av 
del av resultat eller intressant fråga från 
delstudie 2 med efterföljande gemensamma 
tolkning och diskussion 

Fånga skolchefernas tolkning av de 
preliminära resultaten samt intern validera 
resultatet   

17 mar 
2021 

 

Workshopar 2 b och c.  Presentation av 
resultatet från delstudie 2 och gemensam 
analys (skolchefer fm och kommunchefer samt 
politiker em., anpassat efter målgrupps 
önskemål) 

Fånga kommunföreträdarna tolkning av 
resultat samt validera resultatet   

7 maj 2021 
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Fas 3. Handlingsplan för att upprätta en samlad långsiktig utvecklingsstrategi 

  

  

Inläsning, dialoger med berörda, analysarbete, 
utforma förslag 

Utveckla en handlingsplan för att förbättra 
skolresultat i regionen och behov av kunskap 
och kompetens för att kunna genomföra 
handlingsplanen  

apr–jun 
2021 

Utifrån delstudie 1 och 2, skissa på förslag för 
handlingsplan samt diskutera den med berörda. I 
vilka sammanhang och när beslutas i samarbete 
med RÖLs kontaktperson och RUC  

Skapa underlag för samtal och workshopar 
kring kommande handlingsplan  

Att fastslå 

Workshop 3. Tjänstemannastöd: Presentation 
av förslag till handlingsplan samt diskussion 
kring den  

 

Ta fram en handlingsplan för avseende alla 
elevers fullföljande av studier och förbättrade 
skolresultat där också skolchefernas behov av 
ny kunskap och kompetens synliggörs 

Att fastslå 

Analysseminarium. Tjänstemannastöd och ev. 
andra berörda för att utifrån teoretiska 
analysmodeller diskutera resultat av vårens 
arbete samt hur hållbar forskningsbaserad 
skolutveckling kan styras och organiseras. 

Utveckla gemensam kunskap om hur 

hållbar skolutveckling kan styras och 

organiseras 

höst 21  

Handlingsplan för samlad utvecklingsstrategi 
färdigställs 

Ska utgöra underlag för fortsatt 
regionsgemensamt skolutvecklingsarbete 

Att fastslå 

   

Fas 4. Sammanställning av litteratur för skolchefsgrupp    

Sökning av litteratur utifrån identifierade behov 
(i delstudie 2) samt sammanställning av lista med 
aktuell litteratur och andra kunskapskällor 
avseende styrning och ledning av skolan 

Forskningsbasera kommande 
regionsgemensamma och enskilda kommuners 
kompetensutvecklingsinsatser  

aug–okt 
2021 

Workshop 4. Tjänstemannastöd. Presentation 
av litteratursammanställningen  

Öka kännedom om relevant litteratur 
avseende ledning och styrning av skolan  

 höst 2021 

   

Fas 6.* Forskningsrapport med förslag på samverkan inför ULF-avtal   

Framställning av forskningsrapport som bygger 
på samtliga faser och där följande 
forskningsfrågor beaktas:  

1. Vilka roller har RÖL, kommunerna 

(skolcheferna) och ORU i samverkan kring 
forskningsbaserad skolutveckling? 

2. Vilka interna förutsättningar, både 

möjliggörande och hindrande, har respektive 
part för att samverka på en regional arena? 

3. Hur kan samverkan kring forskningsbaserad 
hållbar skolutveckling organiseras? 

Syftet för rapporten är tvådelat: 

• Rapporten redovisar och diskuterar 
resultaten från delstudie 1 och 2 i 
relation till produkterna från fas 3 och 
4  

• Presentation av en modell för fortsatt 
samverkan där även samverkan kring 
praktiknära forskning (ULF-avtal) 
beaktas.   

  

Workshop 5.  Det preliminära resultatet av FoU-
projektet presenteras inklusive modell för 
samverkan kring ULF-avtal (sammanhang och 
vilka målgrupper diskuteras med kontaktperson 

Erbjuda möjlighet att diskutera och 
kommentera forskningsrapporten  

prel. dec 
2021 
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* Fas 5 och 7 ligger utanför forskningsprojektet, i en kompetensutvecklingsdel som 

projektleds av RÖL och levereras av RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro 

universitet. 

 

 

 
 

vid RÖL) 

Leverans av forskningsrapport  jan 2022 


