
 
 
 

Framtidens lärarutbildnings utlysning 2020 av forskningsmedel för 
praktiknära forskning för försöksverksamhet med ULF-avtal (Ut-
veckling, Lärande, Forskning) ORU 2020/06638 

Projektet Framtidens lärarutbildning, vid Örebro universitet, utlyser härmed medel för att 
Örebro universitet och regionens skolhuvudmän, i samverkan ska bedriva praktiknära forsk-
ning som bidrar till utveckling av såväl skolverksamheten som lärarutbildningen.  

Bakgrund  
Regeringen har uppdragit åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet 
och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att ut-
veckla och pröva modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsen-
det kring Utveckling, Lärande, Forskning, så kallade ULF-avtal (U2015/03573/UH, 
U2017/01129/UH). Örebro universitet har skrivit avtal med Umeå universitet om försöks-
verksamheten med ULF-avtal, vilken bedrivs som ett delprojekt inom ramen för Örebro uni-
versitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning https://www.oru.se/strategiska-
satsningar/framtidens-lararutbildning/.  

Inom ramen för försöksverksamheten med ULF kommer flera modeller för symmetrisk och 
komplementär samverkan mellan skolhuvudmän och universitet att utvecklas och prövas. 
Denna utlysning är ett av dessa initiativ. En större utlysning av forskningsmedel är planerad 
att ske under våren 2021. 

Utlysning 1 
Den samlade maximala budgeten för ett projekt är 750 000 kronor. Varje projekt kan ansöka 
om maximalt 250 000 kr för projektledares lönekostnader och kostnader för resor, works-
hops och liknande projektutgifter. Sökande parter, Örebro universitetet och skolhuvudman, 
förbinder sig finansiera löner för övrig medverkande personal, maximalt 500 000 kronor. 
Dessa kostnader fördelas med minst 40% och högst 60% för vardera parten. 

Huvudsökande kan antingen vara anställda vid Örebro universitet eller hos en skolhuvud-
man. Med skolhuvudman avses tjänstemän, rektorer, lärare, personal i elevhälsoteam och 
andra verksamma i skol- eller förskoleverksamhet. Beviljade medel ska täcka kostnader för 
ansvar för projektledning, genomförande och eventuella övriga kostnader utöver parternas 

                                                            
1 För utlysningen gäller att det finns totalt 750 000 kr av regeringens ULF-medel att söka för ett projekt. Varje 
samverkande part svarar lönen för projektdeltagare från den egna verksamheten.  
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egen medfinansiering i form av löner. Projektledningsansvaret kan ligga på såväl skolhuvud-
män som forskare eller delas mellan båda parter. 

Med forskningsprojekt avses i denna utlysning forskningsaktivitet som genomförs i samver-
kan mellan skolhuvudmän i Region Örebro län (inklusive Arboga och Köpings kommun, med 
vilka vi har VFU-avtal om att ta emot VFU-studenter inom lärarutbildningen) och Örebro uni-
versitet som leder till utveckling för skolhuvudmän och lärarutbildning. Projektet kan vara ett 
första steg mot en större forskningsansökan. Projektens storlek kan vara av olika omfattning 
och kan omfatta mer än en skolhuvudman och flera forskare. 

Medel kan beviljas för både nya projekt och för fortsättningsprojekt. I det senare fallet skall 
det särskilt motiveras varför ytterligare medel söks.  

Ett krav för att söka medel är att projektet har förankrats hos alla i projektet ingående par-
ter. Förankringen innebär att pedagogiska dilemman eller andra skol- och läranderelaterade 
utmaningar har utgjort en grund i formuleringen av forskningsfrågor, och att detta skett i di-
alog mellan forskare och samverkande parter hos skolhuvudman. 

Beredning 
Beredningen av ansökan omfattar kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som 
ställs samt en bedömning av ansökans och projektets kvalitet. 

Krav på ansökan 
De formella krav som ställs på ansökan är: 

 att ansökan ska ha inkommit i tid och vara korrekt ifylld 

 att projektet drivs vid en eller flera skolor/förskolor eller i annan verksamhet hos 
skolhuvudman och sker i samverkan med forskare/anställd på universitetet 

 att medverkande skolhuvudman medfinansierar projektet med motsvarande resurser 
som har sökts för projektledning och att det finns en underskriven överenskommelse 
om samverkan och finansiering som träder i kraft om projektet beviljas medel  

 att medverkande universitetsanställd personal har fått sin medverkan godkänd av be-
rörd enhetschef och prefekt 

 att projektet är förankrat i medverkande skolhuvudmans organisation och ledning. 

Krav på sökande 
Både skolhuvudmän och anställda på Örebro universitet kan ta initiativ till projektansökan 
och vara huvudsökande. Minst en av de sökande ska vara tillsvidareanställd på Örebro uni-
versitet och minst en person ska vara anställd hos en skolhuvudman. Minst en av de sökande 
ska vara disputerad.  

Behörig att lämna in en forskningsansökan som huvudsökande är: 

 tillsvidareanställd lärare eller forskare vid Örebro universitet 
 tillsvidareanställd lärare/förskollärare i Region Örebro län 
 tillsvidareanställd personal hos skolhuvudman i Region Örebro län. 
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Granskning och bedömning 
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier (utan inbördes rangordning): 

 Relevans för utveckling av lärarutbildningen och skolans verksamhet 

 Ansökans vetenskaplighet i relation till relevant forskning, teori och metod 

 Projektets genomförbarhet 

 Projektidéns grad av innovation eller nyskapande 

 Tydlighet i beskrivningen av den symmetriska och komplementära samverkan mellan 
forskare och medverkande skolor då forskningsfrågor formulerats  

 Beaktande och hantering av etiska aspekter 

 Kvalitet på plan för kunskapsdelning och implementering av resultat inom skolverk-
samhet och lärarutbildning. 

Det är också positivt om studenters examensarbete kan kopplas till det praktiknära forsk-
ningsprojektet, även om det inte är ett formellt bedömningskriterium. 

Beslut om tilldelning kommer att fattas av en bedömargrupp bestående av koordinator för 
utlysningar, icke jäviga bedömare från professorsgruppen inom lärarutbildningen vid Örebro 
universitet, bedömare utsedda av skolhuvudmännen inom Region Örebro län samt externa 
bedömare från övriga lärosäten inom Umeå-noden inom ULF. 

Budget 
Budget ska omfatta lönekostnader för projektledare, övriga kostnader och parternas övriga 
finansiering och ska redovisas enligt följande: 

1 a) lönemedel som söks för projektledare och 1 b) eventuella andra kostnader såsom resor 
och workshops. 1 a) + b) kan totalt uppgå till högst 250 000 kronor. 

2. lönemedel som söks för övriga medverkande i projektet hos Örebro universitet och skol-
huvudman. Denna summa kan uppgå till högst totalt 500 000 kronor och fördelas med minst 
40% och högst 60% på vardera parter. Medel som utgörs av skolhuvudmännens medfinan-
siering kan vara i form av tid för medverkande från skolhuvudmannens verksamhet. 

I det fall projektledare är anställd hos skolhuvudman tilldelas skolhuvudmannen medlen för 
denna.  

Budget för anställda på Örebro universitet ska vara kommunicerad med berörd ekonom och 
underskriven av ansvarig prefekt.  

Beviljade projekt kan påbörjas så snart som möjligt efter det att besked om tilldelning har 
meddelats, men senast i januari 2021.  

Tidplan 
Ansökan ska vara inlämnad till framtidenslararutbildning@oru.se med angivande av ärende-
nummer ORU 2020/06638 senast 2020-06-01. 

Beslut om vilka projekt som beviljas meddelas så snart som möjligt efter sista ansökningsda-
tum, med ambitionen att så ska ske under augusti månad, 2020.  

mailto:framtidenslararutbildning@oru.se
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För de projekt som beviljas medel kommer ett formellt avtal upprättas mellan Örebro uni-
versitet och samverkande skolhuvudman. 

Ansökan 
Ansökan ska göras i bifogad mall. Eventuella frågor på utlysningstexten eller mallen besvaras 
av krister.persson@oru.se. 

Behandling av personuppgifter 
Örebro universitet behandlar personuppgifterna i ansökan som en del av ansökningsförfa-
randet. Handlingar som skickas till och från Örebro universitet betraktas som allmän och of-
fentlig handling. Tänk på att endast ange de personuppgifter som behövs för att ansökan ska 
vara komplett. Mer information om personuppgiftsbehandling finns på universitetets hem-
sida: https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-uni-
versitet 
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