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Samordningsgruppen för ULF försöksverksamhet  2023-01-24 

Utlysning av forskningsmedel för undervisningsutvecklande 
forskning inom ULF försöksverksamhet 

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för forskningsprojekt om undervisning i samverkan 

mellan forskare och lärare vid SU och skolhuvudmännen inom Stockholm Teaching & 

Learning Studies (STLS) - Botkyrka kommun, Fryshuset gymnasium, Kunskapsskolan Sverige, 

Nacka kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun. Målsättningen är att forskningen 

inom ULF ska fokusera på undervisningsutmaningar som är angelägna för lärare i skola och 

förskola. Projektet ska kunna kopplas samman med verksamheten vid STLS.  

Sista ansökningsdatum är 2023-04-10. 

Bakgrund 

Stockholms universitet medverkar i den av regeringen finansierade försöksverksamheten ULF 

(Utveckling-Lärande-Forskning) http://www.ulfavtal.se/. Stockholms universitet har anslutit 

till Uppsalanoden med STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies) som modell (se 

http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/). Försöksverksamheten 

leds och organiseras av en samordningsgrupp som består av deltagare från både Stockholms 

universitet och skolhuvudmännen inom STLS. För mer information se https://www.su.se/om-

universitetet/samarbeten-och-samhällsutveckling/kommun-region-och-stat/ulf-projektet-ett-

regeringsuppdrag-för-att-öka-forskningssamarbetet-mellan-akademi-och-skola-1.516908  

Utlysningens inriktning och förutsättningar 

Denna utlysning ger möjlighet att söka bidrag för tvååriga forskningsprojekt (upp till 500 

tkr/år). Den planerade forskningen ska syfta till att utveckla kunskap om hur undervisning 

inom olika ämnesområden kan utvecklas. 

Formella krav: 

• Den planerade forskningen ska fokusera på undervisningsutmaningar som 
är angelägna för lärare i skola och förskola. 

● Huvudsökande ska vara antingen disputerad forskare vid SU eller forskarutbildad 

lärare hos någon av de medverkande skolhuvudmännen inom STLS. Det ska finnas ett 

etablerat samarbete med medsökande från både SU (som anställd eller affilierad) och 

någon eller några av de medverkande skolhuvudmännen inom STLS. Därutöver kan 

ytterligare lärare och/eller forskare delta som medsökande.  

● I ansökan ska redovisas vid vilka förskolor, skolor eller andra verksamheter som 

deltar i forskningen. 
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● Den planerade forskningen ska genomföras i samverkan med verksamma lärare i 

skolan genom hela forskningsprocessen från problemformulering till publicering av 

forskningsresultat. 

● Ansökan har kommit in i tid och är fullständig.  

Utformning av ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

● Projektsammanfattning (max 250 ord): En kort sammanfattning av syfte och 

huvudsakliga frågeställningar. Beskriv projektets angelägenhet, studiedesign och 

metodval.  

● Projektbeskrivning (max 3000 ord exkl. referenser): Beskrivningen ska innehålla: 

o Problemområde med syfte och frågeställningar samt hur dessa identifierats 

och formulerats i samverkan med verksamhet i förskola och skola. Redovisa 

på vilket sätt projektet är angeläget för utveckling och förbättring av 

undervisningen med avseende på barns och elevers lärande bortom den eller 

de verksamheter där forskningen planeras att genomföras samt vilken 

betydelse det har för undervisningsrelaterade problem i ett bredare perspektiv. 

o Relation till systematiskt kvalitetsarbete och/eller tidigare forsknings- och 

utvecklingsprojekt hos huvudmannen.  

o Projektets teorianknytning. 

o Kortfattad översikt över tidigare forskning. 

o Studiedesign inklusive metod för datainsamling och analys. 

o Arbetsplan. Det ska tydligt framgå vad som ska göras och vem som ska 

ansvara för de olika momenten. 

o Etiska överväganden 

o Referenser 

● Budget. Redovisa lönekostnader inklusive OH, lokalkostnader och/eller direkta 

omkostnader (drift). Kostnader för externa medverkande ersätts genom 

rekvisition/fakturering av medel från SU. Sammanlagt kan 1 000 000 kr sökas 

fördelat på 2023 och 2024 (max 500 000 kr per år). 

● CV för huvudsökande och medsökande (max 1 A4 vardera) 

● Publikationslistor för huvudsökande och medsökande för de senaste 8 åren. 

● Stödbrev från respektive medverkande parter, prefekt, rektor eller annan företrädare 

för medverkande parter. 

Ansökan skickas elektroniskt som en sammanhållen ansökan i pdf-format till 

registrator.did@su.se med kopia till maria.andree@su.se senast 2023-04-10. 

Granskning och bedömning 

Beredning av ansökan sker i två steg: (1) Kontroll av formella krav, inklusive redovisning av 

deltagande verksamheter. (2) Bedömning av ansökans kvalitet.  

mailto:registrator.did@su.se
mailto:anna-karin.nordin@su.se
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För bedömning av ansökans kvalitet utser samordningsgruppen 3-4 granskare som bedömer 

ansökningarna avseende: 

● vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet,  

● undervisningsutmaningens angelägenhet och betydelse för utveckling och förbättring 

av undervisningen i förskola och skola,  

● relation till systematiskt kvalitetsarbete och/eller tidigare forsknings- och 

utvecklingsprojekt samt  

● de sökandes kompetens och erfarenhet i relation till det planerade projektet. 

Beslut om medel fattas av SU:s lokala ULF samordningsgrupp som består av representanter 

från de två områdena vid SU (humanvetenskap och naturvetenskap) och de skolhuvudmän 

som deltar i STLS.  

Om fler ansökningar än det antal som ryms inom den totala budgeten bedöms ha högsta 

kvalitet kommer den ansökan prioriteras som tydligast motiverar projektets angelägenhetsgrad 

avseende undervisningsutmaningen. Vid i övrigt likvärdig kvalitet kommer en spridning över 

förskolor, skolor och huvudmän att eftersträvas. 

Avrapportering 

Ekonomisk avrapportering om beviljade medel ska ske senast 2024-12-15.  

Resultat och erfarenheter från projektet ska redovisas vid ett halvtidsseminarium våren 2024 

och slutrapport ska lämnas till SU:s lokala ULF samordningsgrupp i 2025-03-31. 

Ekonomisk återrapportering ska ske årligen, senast 12 januari 2024 och 2025. Efter beslut om 

beviljade medel kommer avtal/överenskommelse tecknas om användning av medlen. 
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