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Ansökan om forskningsmedel för praktiknära forskning inom ramen 
för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Avser utlysning våren 2020. 
ORU 2020/06638. 
 

Projekttitel 
Högst 200 tecken 

Projektsammanfattning 
Högst 1000 tecken 

Medverkande förskolor och skolor 
Högst 500 tecken 

Projektbeskrivning  
Projektbeskrivningen skall omfatta följande delar 

Syfte, problembeskrivning, forskningsbakgrund, teorianknytning samt en presentation av 
samverkansprocessen då syfte och frågor utarbetats, hur projektet bidrar till att utveckla modeller och 
strukturer för samverkan, 
Högst 4 000 tecken 

Metodbeskrivning och genomförande 
Högst 4 000 tecken 

Relevans för medverkande förskola/skolas behov av verksamhetsutveckling samt relevansen för 
lärarutbildningen och en plan för projektets resultat ska omsättas i förskole-/skolverksamhet och i 
lärarutbildningen  
Högst 2 000 tecken 

Projektets angelägenhet för utveckling och förbättring och möjlighet att omsätta framtagen kunskap 
inom projektet till en generell nivå bortom medverkande förskolor/skolor 
Högst 1 500 tecken 

Etiska aspekter  
Högst 1 500 tecken 

Planer för publicering och kunskapsdelning till såväl universitet som förskolor och skolor 
Högst 3 000 tecken 
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Referenser 

Bilagor 
1. CV för projektledare och andra involverade i projektet skall redovisas. För medverkande från 

skolor (motsvarande) räcker det med en redovisning av utbildning, arbetslivserfarenhet med 
särskild betoning på erfarenheter som är relaterade till projektets innehåll. 

2. Publikationslista för medverkande forskare skall redovisas. 
3. Budget. 
4. Avsiktsförklaring mellan universitet och medverkande skolhuvudman/förskola(or)/skola(or) 

om att skolhuvudman finansierar sin del i projektet i det fall ansökan beviljas. 
5. Huvudsökande skall skriva under ansökan. Dessutom skall prefekt och skolchef/rektor 

godkänna att ansökan lämnas in. 

Skicka in 
Huvudsökande ansvarar för att ansökan är fullständig, rätt bilagor bifogade och att efterfrågad 
information har lämnats. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum godkänns inte, såvida inte vi 
bett om komplettering. 

Sista ansökningsdag är 2020-06-01 

 

Örebro 2020-xx-xx 

 

……………………………………………………………………… 

Huvudsökande 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Prefekt vid institutionen där projektledare är anställd 

 

 

……………………………………………………………………… 

Enhetschef vid den enhet där projektledare är anställd 

 

 

……………………………………………………………………… 

Skolchef/rektor 
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