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Uppsala-noden inom ULF prövar en modell för fördelning av 

forskningsmedel  

1. Inledning 

Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs-, Umeå- och Karlstads universitet fått i 

uppdrag av regeringen att ansvara för ULF försöksverksamhet. Syftet är att utveckla och 

pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän 

inom skolväsendet gällande forskning. Uppdraget sträcker sig fram t o m 2021. De fyra 

ansvariga lärosätena utgör fyra noder med totalt 25 samverkande lärosäten och en stor mängd 

anslutande huvudmän (kommunala och fristående). Inom dessa noder prövas olika modeller 

för ökad och fördjupad forskningssamverkan mellan lärosäten och huvudmän. Det 

övergripande syftet är sammantaget att stärka skolans vetenskapliga grund och att klara 

Sveriges utmaningar som kunskapsnation, både när det gäller att hantera kvalitetsutmaningar i 

förskola och skola och att göra läraryrket mer attraktivt, samt trygga tillgången på behöriga 

lärare i framtiden (se www.ulfavtal.se ). 

Uppsala-noden består av 9 lärosäten och de huvudmän som tecknat avtal med ett av dessa. 

Även lärarstudenter finns representerade. Medverkande lärosäten är Högskolan i Gävle, 

Kungliga Musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Lunds 

universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola samt Uppsala 

universitet. Arbetet inom noden bygger på överenskommelser och avtal som preciserats i 

konkreta verksamhetsplaner. Den budget som noden arbetar efter har delats upp i dels insatser 

enligt verksamhetsplan, dels medel för forskningsprojekt.  

Modellen för fördelning av forskningsmedel som nu prövas tar utgångspunkt i de 

fokusområden som de medverkande i Uppsala-noden enats om att utpröva: 

 Modeller för förstärk FoU-kapacitet/FoU organisation hos huvudman (tillsammans 

med lärosäte) bl.a. med kombinationstjänster, forskningsmiljöer hos huvudman, 

utvecklad roll för lektorer hos huvudman 

 Utifrån huvudmannens prioriteringar av professionens frågor skapa modeller/system 

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

 Modeller för finansiering av forskningsprojekt 

 Modeller för lärarstuderandes delaktighet i samverkan mellan lärosäte och huvudman 

inkl. självständiga arbeten, VFU 

 Modeller för stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare/lärare/skolledare 

 Modeller för övriga professionsutvecklingsinitiativ som ryms inom ULF 

2. Inriktning  

För att inom ramen för Uppsala-noden pröva de frågor som ryms i ovan nämnda 

fokusområden ges möjlighet att ansöka om forskningsmedel för ett fåtal projekt. Sökande är 

forskare vid ett av nodens nio lärosäten tillsammans med huvudman som är aktivt involverad i 

arbetet med försöksverksamheten. Medel finns avsatta för att finansiera tre projekt. Dessa 

projekt är tre-åriga med en maximal budget på 1,5 mkr per år, dvs. totalt 4,5 mkr/projekt. 

http://www.ulfavtal.se/
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Detta ska ses som ett komplement till den fördelning av medel som tidigare skett via 

verksamhetsplanerna och som en del av försöksverksamheten som helhet. 

Forskningsprojekten förväntas vara en del av den pågående samverkan som bedrivs i en 

jämbördig relation där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda 

att ta till vara resultaten. Ur de ovanstående fokusområdena har fyra aspekter valts ut att 

fungera som urvalsgrund för de inkomna ansökningarna. 

- I första hand prioriteras projekt som involverar samtliga aspekter 

- I andra hand prioriteras projekt med minst två som ändå anses ligga i linje med 

försöksverksamhetens intentioner  

Försöksverksamheten strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer hos huvudman 

och på lärosäten. Olika modeller utprövas för närvarande i enlighet med verksamhetsplanerna. 

Forskningsprojekten ska ha sin hemvist i forskningsmiljöer där professionen är delaktig i 

kunskapsproduktionen och där forskningsmiljön är integrerad i huvudmannens 

utvecklingsverksamhet samt i lärosätets forskningsmiljöer och lärarutbildning. Exempel på 

miljöer kan vara övningsskolor/partnerskolor. Av ansökan ska framgå hur forskningsprojektet 

genom sin design vill bidra till att bygga eller stärka forskningsmiljöer som är gemensamma 

för huvudman och lärosäten. 

Försöksverksamheten ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade tjänster. 

Forskningsansökan ska företrädesvis ha två huvudsökande (disputerade) där en är placerad 

hos en huvudman och en vid ett lärosäte. Eftersom alla inte har disputerade anställda för det 

påtänkta forskningsprojektet öppnar detta för att pröva någon form av delad tjänst. T.ex. kan 

en forskare som är anställd på ett lärosäte förlägga x% hos en huvudman under projekttiden 

eller en lektor hos huvudmannen gör det motsatta. Lösningen ska framgå vid 

ansökningstillfället men anställning behöver inte vara påbörjad innan projektet startar.  

Försöksverksamheten ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i forskningen.  

Forskningsprojektet ska därför beskriva hur designen av forskningen möjliggör för 

lärarstuderande att involveras i en eller flera faser av forskningsprojektet (t.ex. att inom ramen 

för projektet ge möjlighet till självständigt arbete – eller att delta på seminarium under VFU).  

 

Försöksverksamhetens forskning ska utgå från professionens frågor. Forskningsansökan 

ska beskriva hur forskningsfrågan har processats fram och vilka som har varit involverade.  

3. Granskning och bedömning 
Försöksverksamheten vill pröva hur den vetenskapliga kvaliteten kan vägas samman med 

ovan listade aspekter. 

- Sökande kontaktar lokal samordningsgrupp vid aktuellt lärosäte för godkännande av 

deltagande. 

- De nio lokala samordningsgrupperna väljer ut 1–3 ansökningar vardera. Hur dessa tas 

fram avgörs av den lokala samordningsgruppen. 
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- Den lokala samordningsgruppen gör den första kvalitetsgranskningen genom att de 

ansökningar som skickas vidare till styrgruppen ska inkludera minst två men helst 

samtliga ovan nämnda fyra aspekter.  

- De max tre ansökningar som är utvalda läggs in det digitala verktyget (KURT) som 

distribueras via Uppsala universitet senast den 11 november 2019. 

- Styrgruppen utser 2–3 granskare som huvudsakligen bedömer den vetenskapliga 

kvaliteten (december 2019 – januari 2020) 

- Styrgruppen föreslår rektorskonferensen vilka projekt som ska tilldelas medel (januari 

2020) varefter 

- Rektor vid Uppsala Universitet fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel 

(februari 2020). 

 

4. Ansökningsformulär 

Ansökan ska i sin helhet max bestå av 10 A4-sidor, 12 pkt, Times New Roman, enkelt 

radavstånd.  

Namn på huvudsökande (en eller två) 

 Lärosäte 

 Mailadress 

 Adress 

 Telefon 

Projekttitel 

Projektsammanfattning: En kort sammanfattning av syfte och huvudsakliga 

frågeställningar. Beskriv projektets angelägenhet (relevans för skolans profession och aktuell 

forskning), studiedesign och metodval.  

Populärvetenskaplig sammanfattning: Skriv en publicerbar sammanfattning av projektet 

inklusive kontaktuppgifter till sökande. ½ till 1 A4.  

Projektbeskrivning (PDF) 

 Redogör för projektets syfte och tydliggör vilken ny kunskap som förväntas. 

 Ange projektets frågeställningar och hur de har kommit till i samverkan.  

 Motivera och redogör för projektets teorianknytning.  

 Gör en kortfattad översikt över forskningsläget.  

Studiedesign och metod (PDF) 

1. Redovisas hur studien ska genomföras, studiens design 

2. Beskriv projektets modell för samverkan (ekonomiskt och personellt) och hur 

projektet kommer att arbeta med de fyra aspekterna: 

o Försöksverksamheten strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer 



4 
 

o Försöksverksamheten ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade 

tjänster 

o Försöksverksamheten ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i 

forskningen 

o Försöksverksamhetens forskning ska utgå från professionens frågor 

3. Datainsamlingsmetoder och typ av data som ska samlas in 

4. Undersökningsgrupper och urvalsmetoder 

5. Databearbetning och analysmetoder 

Arbetsplan: Det ska tydligt framgå vad som ska göras och vem som ska ansvara för de olika 

momenten. Redovisas årsvis. 

Etiska aspekter: Redogör för etiska överväganden såväl för forskarna som för 

forskningsprojektet. 

Etikprövning: Huvudsökande ansvarar för att etikprövning görs, det kan t.ex. gälla vid 

videofilmning av undervisning eller vid forskning som syftar till att påverka personen fysiskt 

eller psykiskt. Läs mer på Etikprövningsmyndighetens och på Datainspektionens hemsidor. 

Redovisa om etikprövning ska göras, kommentera kort varför. Etikprövningen ska vara 

godkänd innan eventuella medel betalas ut, men behöver inte vara genomförd innan ansökan 

skickas in.  

Planer för publicering och kunskapsdelning: Beskriv hur projektets resultat ska komma att 

spridas och delas.  

Sökta medel: Redovisa personalkostnader, övriga kostnader och eventuell annan finansiering 

av projektet. Redovisningen ska behandla hela projekttiden.  

Ansökta medel (Excel PDF) 

 Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksamma i projektet 

(medverkande forskare och verksamma från förskola eller skola samt övrig personal).  

 Ange sökta medel för lön till medverkande i projektet, både som andel av heltidslön 

och som faktiska årsbelopp, inklusive sociala avgifter. Ange hela belopp i kronor. 

Bidrag kan endast sökas för högst motsvarande aktivitetsgrad i projektet. 

 Redovisa övriga kostnader inom projektet som t.ex. litteratursökningar, datakostnader, 

förbrukningsmaterial (inte kontorsmaterial). Externa kostnader för större 

datainsamlingar, datainköp eller databearbetningar ska styrkas med kostnadsförslag. 

Här redovisas också eventuella kostnader för vetenskaplig publicering, open access 

samt kostnader för planerade insatser för kunskapsdelning.  

 Total kostnad (inkl. egen insats): I denna summa ska även eventuellt andra kostnader 

för projektet medräknas för vilka annan finansiering finns/söks (dvs inte ULF-medel). 

Här specificeras för löner, driftskostnader och indirekta kostnader (OH). 

 

Medelsförvaltare är ett lärosäte som fördelar medlen vidare.  

https://etikprovning.se/om-myndigheten/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/nar-kansliga-personuppgifter-far-behandlas/
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CV för medverkande (PDF): Redovisa samtliga medverkandes CV, med uppgifter som är 

relevanta för det sökta forskningsprojektet (utbildningar, publikationer eller anställningar). 

Om flera medverkar sammanfogas deras CV till en gemensam PDF.  


