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Ansökan om medel för FoU - praktiknära forskning 
 
Bakgrund 
Att integrera forskning i skolundervisning fick en central roll i den nya skollagen som anger att 
utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att stödja 
uppdraget att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har regeringen 
initierat en nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad ULF 
(Utveckling Lärande Forskning) som bedrivs mellan åren 2017 och 2021. Inom ramen för  
ULF ska hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, 
skolverksamhet och lärarutbildning utvecklas och prövas. 
 
Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller 
mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det 
vetenskapliga förhållningssättet i skolan. ULF-verksamheten är uppdelad på fyra olika noder, 
till vilka de olika lärosätena har anslutit sig via avtal som reglerar vilka aktiviteter och strategier 
som ska prövas. Luleå tekniska universitet har slutit ett avtal med Umeå universitet, som är 
ansvarig för den nordligaste noden. 
 
Inom ULF är det centralt att samverkan mellan skola och akademi präglas av jämlika villkor, 
vilket till exempel innebär att personal inom skolan också ska kunna ta initiativ till utvecklings- 
och forskningsprojekt, inte bara forskare.  
 
En av de samverkansformer som ULF avser att pröva är att forskare och lärare bedriver 
utvecklings- och eller forskningsprojekt tillsammans, dvs. praktiknära forskning. Inom ramen 
för ULF-projektet vid LTU, ingår därför möjligheten att ansöka om medel för Forsknings- och 
utvecklingsprojekt (FoU) inom förskola och skola.  
 
För mer information om ULF: www.ulfavtal.se  
 
Med praktiknära forskning avses i denna utlysning forskning som utgår från professionens 
behov och att forskningen bedöms ha viktiga bidrag att ge för professionens utveckling och 
genomförande av undervisningen. Vidare är syftet med praktiknära forskning att stärka lärar- 
och förskollärarprofessionen och deras attraktivitet, utveckla lärar- och 
förskollärarutbildningen samt öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Praktiknära forskning 
ska också bidra till att stärka utbildningens vetenskapliga grund. 
 
Syftet med att genomföra FoU-projekt inom ULF (LTU) är att lärare utifrån egenvalda områden 
i yrkespraktiken, tillsammans med rektor och med stöd av forskare, utvecklar sin praktik genom 
att praktisera ett vetenskapligt förhållningssätt samt att forskare inom ramen för den praktiknära 
forskningen beforskar frågor som de finner viktiga att studera. FoU-projekten ska präglas av ett 
symmetriskt och komplementärt förhållande, där båda parter har något att vinna på processen. 
Det är således viktigt att den praktiknära forskningen görs med en hög grad av delaktighet från 
samtliga parters sida.  
 



 

Intresseanmälan 
Eftersom ULF handlar om att pröva modeller för samverkan kring praktiknära forskning, skrivs 
intresseanmälan gemensamt mellan forskare vid LTU samt lärare och rektorer i 
skolverksamhet. Det ska i ansökan tydligt framgå att projektet är förankrat hos båda parter och 
att de medverkande har fått ha inflytande över ansökans syfte och genomförande samt att 
projektet innehåller både forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Projekten kan utgå från lärares 
frågor kopplat till undervisning eller rektorers ledarskapspraktik. 
 
ULF-avtalet sker genom en samverkande finansieringsmodell, där vardera parten: LTU, ULF 
och medverkande huvudman står för 1/3 vardera av den totala kostnaden för ett projekt. För 
lärosätet och huvudmannens del räknas de medverkandes tid omräknat i pengar. De medel som 
finansieras av ULF kan användas av huvudmannen för ytterligare kostnader för 
lön/vikariekostnader, samt mindre omkostnader för projektet (ev. resor, förtäring och material).  
 
Projekttiden omfattar 1-2 år. De medel som söks kan omfatta max 200´ kr (den totala budgeten 
kan dock uppgå till max 600´ kr, medfinansieringen inräknad).  
 
Ansökan ska innehålla följande delar: 
 

o Deltagare i projektet. Beskriv era olika roller som forskare, lärare/rektorer (utse en 
lärare eller rektor att vara lokal projektledare samt en ansvarig forskare)  

o Förutsättningar för deltagande. Ange specifikt den tid som verksamheten (både 
lärosätet och huvudmannen) avsätter för projektet. Projektet ska vara förankrat hos 
lärare och ansvarig skolledare samt forskare.  

o Området – vad ni vill veta mer om och utveckla samt varför. Beskriv hur ert arbete 
ligger i linje med ULF och eventuella lokala strategier kring samverkan, forskning och 
utveckling.  

o Syfte med projektet – vad vill ni åstadkomma, ”önskat läge”. 
o Genomförande. Hur ni tänker arbeta? Ange aktiviteter ni vill genomföra. 
o Dokumentation och reflektion. Vilka metoder för dokumentation ska användas? 
o Spridning av resultat. Beskriv hur resultaten av projektet ska spridas: till vilka grupper 

och inom vilka forum. 
o Etiska perspektiv. Beskriv hur ni agerar för att den praktiknära forskningen ska vara 

etisk för dem som är med i den. Finns det några dilemman och hur tänker ni hantera 
dessa? 

o Tidsplan. Beskriv planerade aktiviteter, dokumentation och spridning av resultat. 
Projektet måste vara avslutat senast 2021-12-31. 

o Budget. Specificera en budget för 1) deltagarnas tid (medfinansiering av LTU samt 
huvudman) och 2) för den delen av projektet som ska finansieras av ULF-medel 
(lön/vikariekostnader, samt mindre omkostnader för projektet (ev. resor, förtäring och 
material). 

o Kontaktuppgifter (en för LTU och en för medverkande organisation) 
o Intyg från medverkande huvudman som innebär att förvaltningschef/eller 

motsvarande skriver ett intyg om att projektet är förankrat inom organisationen samt att 
det stöds genom medfinansiering av tid för deltagarna. 

 
 
 
 
 



 

Intresseanmälan får omfatta högst 4 A4-sidor (ca 2000 ord). 
Bedömning 
Innehållet i intresseanmälan kommer sedan att bedömas av en referensgrupp av representanter 
från olika skolverksamheter samt LTU. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier: Finns en väl 
genomtänkt plan? Är projektet väl förankrat hos deltagande lärare, ansvarig rektor och 
förvaltningschef/skolchef samt forskare? Är deltagarnas olika roller tydligt framskrivna? Har 
en lärare eller rektor utsetts som lokal projektledare? Har de sökande reflekterat över etiska 
perspektiv och tänkbara dilemman som kan uppstå? Beslut om tilldelning av medel fattas av 
prefekt vid LTU, utifrån referensgruppens bedömning. 
 
 
Intresseanmälan skickas in senast den 15/12 till ULF- koordinator/samordnare vid LTU: 
caroline.graeske@ltu.se och ulrika.bergmark@ltu.se.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Caroline Graeske, biträdande professor svenska med didaktisk inriktning, ULF-koordinator 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
caroline.graeske@ltu.se 
0920-40 10 05 
 
Ulrika Bergmark, biträdande professor pedagogik, ULF-samordnare 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
ulrika.bergmark@ltu.se  
0920-49 10 36 
 
 
Informationsmöte 
För att berätta mera om utlysningen vill vi inbjuda till ett informationsmöte den 27/11 kl. 
16.00-17.00 i lokal A2027, Luleå tekniska universitet. Deltagande via Zoom är också 
möjligt via denna länk: https://ltu-se.zoom.us/j/6194355268 
 
 
 
Välkommen med er intresseanmälan! 
Hälsningar Caroline Graeske & Ulrika Bergmark 


