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Bilaga 3.  

Modell för samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet 

och skolhuvudmän i Göteborgsregionen: processer för ansökan, bedömning och 

beslut avseende medel för genomförande av ULF-projekt, version 1.  
 

Allmänt om projektmedel för genomförande av ULF-projekt 

Projektmedlen inom försöksverksamheten avser att stödja praktiknära forskning i syfte att stärka den 

vetenskapliga grunden i såväl skola och förskola som i lärar- och förskollärarutbildning. Med 

praktiknära forskning avses sådan utbildningsvetenskaplig forskning som förutsätter huvudmännens 

strukturer och resurser, och har som mål att lösa problem, och nyttja potentialer, inom 

undervisningen/utbildningen eller att identifiera faktorer som leder till förbättrade elevresultat inom 

läroplanernas samtliga områden. Den praktiknära forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, 

vara tydligt kopplad till verksamhetsutveckling i skola och förskola, och dokumenteras genom 

publikationer i vetenskapliga tidskrifter.  

Ansökan om projektmedel inom försöksverksamheten sker i ett tvåstegsförfarande. I steg 1 lämnas 

en forskningsskiss in och de sökande vars skisser godkänns har möjlighet att i steg 2 lämna in en 

fullständig ansökan om projektmedel.  Den tvådelade ansökningsprocessen syftar till att skapa 

förutsättningar för att mäkla samman akademins och skolväsendets behov så att 

problemformuleringen blir gemensam. Akademin stärker därigenom närheten till praktiken och 

undersökningens externa validitet. Verksamheten i förskola och skola erhåller stöd i att anlägga ett 

forskningsperspektiv på sin praktik. 

Behörig att ansöka om projektmedel  

Behörig att lämna in forskningsskiss i steg 1 

Behörig att lämna in en forskningsskiss är den som är 

• tillsvidareanställd som lärare/förskollärare eller rektor/förskolechef hos skolhuvudman i 

Göteborgsregionen  

 

eller 

 

• tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet.  

Behörig att lämna in fullständig ansökan i steg 2  

Behörig att lämna in en fullständig ansökan om projektmedel (nedan kallad projektledare) är den 

som  

• har avlagt doktorsexamen senast det datum som ansökan om projektmedel ska lämnas in  
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och 

• är tillsvidareanställd hos skolhuvudman i Göteborgsregionen  

 

eller 

 

• vid Göteborgs universitet.  

 

Projektledare som i tidigare utlysningsomgång har tilldelats projektmedel för genomförande av ULF-

projekt är inte behörig att ansöka om nya projektmedel förrän innevarande projekt har 

slutredovisats.  

Ansökningsprocessen och bedömningsarbetet 

Steg 1: Projektskiss 

I Steg 1 lämnar den sökande in en skiss som kortfattat beskriver projektidén och hur den bidrar till 

ökad kunskap inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet och till användbarhet inom 

verksamheten i förskola och skola. I skissen ska studiens upplägg och forskningsmetodik beskrivas 

kortfattat för bedömning av projektidéns genomförbarhet. Projektskissen ska omfatta max 2 A4-

sidor (Times new roman, punkt 12). 

Inkomna skisser bereds av försöksverksamhetens ledningsgrupp för prövning av 

bedömningskommittén. De sökande vars projektskiss i konkurrens bedöms ha störst potential 

uppmanas lämna in en fullständig ansökan.  

Steg 2: Fullständig ansökan 

Inför Steg 2 mäklas akademins och förskolans/skolans verksamheter samman kring de skisser som 

går vidare till att lämna in en fullständig ansökan. Syftet med mäklingsprocessen är att sänka tröskeln 

för de som är ovana vid ett ansökningsförfarande och att i ett tidigt skede av forskningsprocessen 

skapa samverkan.  

Försöksverksamhetens ledningsgrupp bistår i denna process genom att söka upp och om möjligt 

knyta forskare med relevant kompetens till projektet. En förutsättning för att lämna in en fullständig 

ansökan är att disputerad forskare (huvudsökande/projektledare) kan knytas till projektet. 

Huvudsökande/projektledare ska vara disputerad och tillsvidareanställd hos skolhuvudmän eller 

Göteborgs universitet. Vid behov av kompletterande kompetens kan forskare vid de lärosäten 

Göteborgs universitet samverkar med i försöksverksamheten bjudas in att medverka i fullständig 

ansökan.   

Projektskisser som i konkurrens bedömts ha störst potential men som i aktuell utlysningsomgång inte 

kan knytas till forskare med relevant kompetens sparas och bereds möjlighet att genomgå ytterligare 

mäklingprocess i samband med maximalt två ytterligare ansökningsomgångar.  

Den fullständiga ansökan ska beskriva nedanstående aspekter, vilka anges i elektronisk mall för 

ansökan: 
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• Abstrakt/sammanfattning på svenska 

• Populärvetenskaplig rubrik och beskrivning på svenska 

• Motivering av forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i skola och 

förskola  

• Motivering av forskningsprojektets potential att stärka samverkan 

• Motivering av forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet  

• Plan för spridning av projektets forskningsresultat  

• Budget  

Den fullständiga ansökan ska biläggas: 

• ett forskningsprogram (max 10 A4-sidor, times new roman, 12 punkter) som klargör hur de 

kriterier som beskrivs i utlysningen av projektmedel ska uppfyllas och som beskriver 

forskningsprojektets  

o studieupplägg 

o arbetsplan 

o material och metod 

o litteraturgenomgång 

o teoretiska utgångspunkter 

o huvudsökandes och medsökandes meriter 

• en projektöverenskommelse undertecknad av rektor/förskolechef för berörd(a) skolenheter 

samt verksamhetschef/motsvarande.  Projektöverenskommelsen garanterar lokal förankring 

och möjliggör rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap för en verksamhet på 

vetenskaplig grund. [Projektöverenskommelsen redovisas i Bilaga 3.1.] 

Ansökningarna överlämnas via försöksverksamhetens ledningsgrupp till en bedömningskommitté. 

[Bedömningskommitténs sammansättning och tillsättning redovisas i Bilaga 3.2.]  

Bedömningskommittén granskar ansökningarna utifrån fastställda bedömningskriterier, 

[bedömningskriterierna redovisas i Bilaga 3.3]. Vid bedömning summeras poängskalan på samtliga 

kriterier till en totalsumma, utefter vilket samtliga ansökningar slutligen rangordnas. 

Bedömningskommittén överlämnar, via försöksverksamhetens ledningsgrupp, sin rangordning av 

inkomna ansökningar till lärarutbildningens samverkansråd för diskussion. Samverkansrådet tar 

ställning till bedömningskommitténs rangordning och tar fram förslag till rektors beslut om tilldelning 

av projektmedel.  

För information om aktuella utlysningar se försöksverksamhetens lokala webbplats. 

Beslut 

Beslut om tilldelning av projektmedel fattas av rektor för Göteborgs universitet. 
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BILAGA 3.1: Projektöverenskommelse avseende ULF-projekt 2018 

Projektöverenskommelse krävs för alla i projektet ingående skolor/förskolor.  

För att ansökan ska bli komplett ska denna blankett skrivas ut och undertecknas både av 

huvudsökande, berörd rektor/förskolechef samt verksamhetschef/motsvarande. 

Projekttitel:  ________________________________________________ 

Skola/förskola: ________________________________________________ 

Datum:   ________________________________________________ 

 

 

Undertecknad huvudsökande och rektor/förskolechef bekräftar att vi är beredda att ansvara och 

genomföra ovanstående projekt under avsatt tidsperiod och för aktuellt ändamål:  

Huvudsökande   Rektor/förskolechef  

Ort:     Ort: 

Datum:  

    Datum: 

…………………………………………………  ……………………………………………… 

(namn)    (namn) 

(titel)    (titel) 

 

Undertecknad verksamhetschef/motsvarande bekräftar att vederbörande har tagit del av 

projektöverenskommelsen och tillstyrker projektets genomförande: 

Verksamhetschef/motsvarande   

Ort:     

Datum:  

     

…………………………………………………   

(namn)     

(titel)     
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BILAGA 3.2: Bedömningskommitténs sammansättning  

Sammansättning och kvalifikationer 

Projektansökningar bedöms enligt fastställda bedömningskriterier av en för denna uppgift utsedd 

bedömningskommitté. Bedömningskommittén består av åtta ledamöter, inklusive ordförande och 

vice ordförande, varav fyra ledamöter kommer från skolhuvudmän i Göteborgsregionen och fyra från 

Göteborgs universitet och/eller de lärosäten Göteborgs universitet samverkar med i 

försöksverksamhetens Göteborgsnod. Kommitténs ledamöter ska ha en bred och blandad 

kompetens avseende såväl forskning som samverkan.  

Av de fyra ledamöterna från skolhuvudmännen ska två komma från Göteborgs Stad och två från 

övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund. De ska tillsammans företräda såväl 

verksamhets- som ledningsnivå hos skolhuvudmännen.  

Ledamöter från Göteborgs universitets och/eller de lärosäten Göteborgs universitet samverkar med i 

försöksverksamhetens Göteborgsnod ska tillsammans ha god erfarenhet såväl av att granska 

forskningsansökningar som av att bedriva praktiknära forskning. 

Beredning och beslut om sammansättning 

Beslut om bedömningskommitténs sammansättning bereds av försöksverksamhetens ledningsgrupp 

och lärarutbildningens samverkansråd. Detta efter ett nomineringsförfarande i vilket Göteborgs 

universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad ombeds att lämna förslag på 

ledamöter.  

Göteborgs universitet kan nominera sex till åtta ledamöter antingen från Göteborgs universitet 

och/eller från de lärosäten universitetet samverkar med i Göteborgsnoden.  

Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad kan tillsammans nominera sex till åtta 

ledamöter. 

Uppdraget som ledamot i bedömningskommittén omfattar två år. Ledamöter i 

bedömningskommittén kan inte vara huvudsökande eller medverkande i ULF-projekt.  

Beslut om bedömningskommitténs sammansättning fattas av rektor för Göteborgs universitet. Däri 

ingår beslut om vilken av ledamöterna som utses till ordförande respektive vice ordförande för 

kommittén.  
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BILAGA 3.3: Bedömningskriterier 

Bedömningskriterier 

Fullständiga ansökningar om projektmedel för genomförande av ULF-projekt bedöms enligt fyra 

bedömningskriterier vilka redovisas nedan. Bedömningskriterierna speglar både vetenskaplig kvalitet 

och användbarhet i verksamheten i förskola/skola.  

Vid den slutliga bedömningen bör medlemmarna i bedömningskommittén vara överens. Samtidigt 

bör medlemmarnas olika kompetens erkännas och tas tillvara för att därigenom stärka projektens 

kvalitet och användbarhet. Ledamöterna från Göteborgs universitet har därför veto för bedömning 

av forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet [avseende bedömningskriterium 1 och 3]. 

Ledamöterna från skolhuvudmännen har veto gällande bedömning av projektets potential att 

komma till nytta och vara användbar i förskolan och skolans verksamhet [avseende 

bedömningskriterium 2].  

Samtliga bedömningskriterier bedöms enligt skala 1 till 5 där 1 motsvarar mycket låg kvalitet, eller 

mycket låg potential, och 5 motsvarar mycket hög kvalitet, eller mycket hög potential.  

Bedömningskriterium 1: Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga 

grunden i skola och förskola (1-5) 

Bedöm forskningsprojektet med avseende på dess 

(a) nytta och användbarhet i förskolans och skolans arbete med att utveckla och stärka en 

verksamhet på vetenskaplig grund (exempelvis hur forskningen förväntas bidra till 

skolförbättring, förbättrad undervisning för barn och elever, kopplat till det systematiska 

kvalitetsarbetet)   

(b) relevans i relation till förskolans och skolans behov av ökad likvärdighet1  
 

Bedömningskriterium 2: Forskningsprojektets potential att stärka samverkan (1-5) 
 
Bedöm forskningsprojektet med avseende på dess  
 

(a) organisation (angivna funktioner/ansvariga för koordination och projektledning)  
(b) infrastruktur för att uppnå nära samverkan mellan skolväsende och akademi  
(c) grad av verksamma och/eller blivande lärare/förskollärare i forskningsprojektets olika delar 
(d) eventuella samverkan med förskola/skola med låg måluppfyllelse, olika 

kommuner/huvudmän och/eller lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Med likvärdighet avses att projektet har positiv inverkan på förskolan och skolans kompensatoriska uppdrag. Exempelvis kan 
projektet ha särskilt stor betydelse sett ur socioekonomiska faktorers genomslag för måluppfyllelse eller sett ur ett genus- och 
mångfaldsperspektiv.  

 



 7 

Bedömningskriterium 3: Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (1-5) 
 
Bedöm forskningsprojektet med avseende på dess 

(a) syfte, frågeställningar, teorianknytning, relation till tidigare forskning inom området, 
identifierade forskningsbehov, nytänkande och originalitet 

(b) studiedesign, metoder och datamaterial 
(c) eventuella tvärvetenskapliga och flervetenskapliga ansats 
(d) samlad forskarkompetens och eventuell tidigare forskning (notera att om lektor eller 

disputerad saknas ska ansökan påvisa hur samverkan kan bidra till motsvarande kompetens).  
 

Bedömningskriterium 4: Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade 

erfarenhet (1-5)  

Bedöm forskningsprojektet med avseende på dess 

(a) akademiska publiceringsplan. 

(b) plan för hur projektet bedöms stärka förskolans/skolans beprövade erfarenhet och 

verksamhetsutveckling regionalt och nationellt. 
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