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Københavns  

Professionshøjskole 

Prækvalificeringsforløb mod Ph.d.-rådets stipendier 

inden for uddannelsesforskning 2022 

v/ Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i skolen 

 

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik indkalder hermed ansøgninger til et prækva-

lificeringsforløb, der har til hensigt at udvælge et antal ansøgninger til at søge 

ph.d.-stipendier opslået under Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning 

(http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/). Konsortiet består af Køben-

havns Universitet (KU) og Københavns Professionshøjskole (KP).  

  

Fristen for indlevering af ansøgninger til konsortiet er søndag d. 6. marts 

2022. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den dan-

ske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.  

  

 

Projekterne skal ydermere have fokus på sprog og fagdidaktik, og tage afsæt i kon-

sortiets indsatsområder, som er:  

 

■ Undervisningsmetoder, undervisningsmateriale, digitale læremidler og innova-

tion 

■ Sprogdidaktik og brobygning mellem niveauer (indskoling, mellemtrin og ud-

skoling) 

■ Sprogevaluering, herunder summativ og formativ 

■ Sprogtilegnelse herunder mundtlighed og skriftsprogstilegnelse og motivation 

■ Tilgange til sprog- og kulturlæring i et lærer- og et elevperspektiv  

■ Internationalisering, interkulturel pædagogik, flersprogethedsdidaktik, ver-

densborgerskab  

■ Literacy, herunder kritisk medie-literacy 

 

  

Læs mere på konsortiets hjemmeside: https://hum.ku.dk/samarbejde/konsor-

tiet-sff/   

  

I vurderingen af ansøgninger lægger konsortiet vægt på: 

1. At ansøgningerne på sigt bidrager positivt til de forsknings- og vidensmiljøer, 

der findes på institutionerne 

2. At ansøgningerne dokumenterer, at man har blik for det opdrag, der ligger 

bag den politiske beslutning om at oprette Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsk-

ning, dvs. at styrke uddannelsesforskning målrettet grundskolens praksis og 

elevernes udbytte således at dette på sigt understøtter forskningsbasering af 

lærerprofessionen. 

NOTAT.

http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/
https://hum.ku.dk/samarbejde/konsortiet-sff/
https://hum.ku.dk/samarbejde/konsortiet-sff/


Side 2 af 6 

3. At ansøgeren både under og efter ph.d.-uddannelsen kan undervise på én af uddannelserne til lærings-

professionerne på en professionshøjskole og indgå aktivt i et forsknings- og udviklingsmiljø samme sted 

 

Se herudover Ph.d.-rådets opslag og ansøgningsvejledning: http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/   

  

 

Sådan gør du 

Det er en forudsætning for at søge Ph.d.-rådets stipendier inden for uddannelsesforskning, at ph.d.-projekter 

og ansøgninger udarbejdes i et samarbejde mellem mindst én professionshøjskole og ét universitet. Alle an-

søgere, der vil søge ph.d.-stipendium hos Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning i samarbejde med Konsortiet 

for Sprog og Fagdidaktik skal gennem en obligatorisk prækvalificering, der varetages af relevante forskere fra 

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, samt fakultetets ph.d.-skole, og forsknings- og ud-

viklingsprogrammerne ved Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole.  

  

Ansøgere, som har gennemgået prækvalificering ved Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik og er fundet ind-

skrivningsberettiget af ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet på KU, vil kunne søge Ph.d.-rådets sti-

pendier med tilknytning til konsortiet.  

  
 

Interessetilkendegivelse 

Hvis du ønsker at modtage vejledning i ansøgningsfasen fra en forskningskvalificeret medarbejder fra Insti-

tut for Læreruddannelsen, skal du:  
 

■ Henvende dig til Julie Nørgaard Hansen, lu-phd@kp.dk, Institut for Læreruddannelse.  

■ Du vil derpå blive bedt om at udfylde et interessetilkendegivelsesskema med et første udkast til en ansøg-

ning samt fremsende dit CV og dokumentation for adgangsgivende eksamen, inden for perioden:1.-23. 

januar 2022. 

■ Når du har returneret ovennævnte, vil det blive vurderet, om dit udkast viser potentiale til at udvikle sig til 

en kvalificeret, endelig ansøgning til Ph.d.-rådet, samt om dit projekt og dine kvalifikationer kan bringes i 

spil i læreruddannelsernes forskningsprogrammer og undervisning med fokus på ovennævnte temaer in-

den for konsortiets indsatsområder. 

 

■ Ved en positiv vurdering vil du blive tilbudt et vejledningsforløb med en forskningskvalificeret medarbej-

der fra Københavns Professionshøjskole, der så vidt muligt har kendskab til dit projekts fagområde. Et fuld 

vejledningsforløb består af ca. 3 møder inden Ph.d.-rådets ansøgningsfrist. 

 

Vurderingen af interessetilkendegivelsen foretages af en FoU-konsulent, en docent fra relevant forsknings-

program og en uddannelsesleder for relevant fag på KP. Interessetilkendegivelser, der modtages efter d. 23. 

januar 2022, vil blive vurderet med skarpere krav og kan ikke garanteres et fuldt vejledningsforløb. 

 

Uanset om du modtager vejledning i ansøgningsfasen fra Københavns Professionshøjskole, kan du sende din 

ansøgning om prækvalifikation direkte til konsortiets ansøgningsfrist.  
  
 

http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/
mailto:lu-phd@kp.dk
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Ansøgning til konsortiet 

Det er en forudsætning for at kunne søge, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) inden for et 

sprogligt eller didaktisk fag. Er ansøgeren endnu indskrevet på en kandidatuddannelse, skal ansøgeren have 

afleveret sit speciale inden Ph.d.-rådets ansøgningsfrist, således at en forhåndsgodkendelse kan vedlægges 

ansøgningen.  
  

Fristen for indsendelse af ansøgningen til prækvalificering til Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik er  

d. 6. marts 2022. Ansøgningen sendes til Institut for Læreruddannelsen, Københavns Professionshøj-

skole, lu-phd@kp.dk og skal indeholde:  
  

■ Forsideskabelon fra Københavns Universitet1  

■ Projektbeskrivelse (max. 14.400 anslag, inkl. mellemrum, efter Ph.d.-rådets ansøgningsvejledning. Angiv 

venligst antal tegn øverst i projektbeskrivelsen)  

■ CV (maks. 2 sider) 

■ Kopi af bevis for kandidateksamen samt en kopi af karakterudskrift. Alternativt fremsendes dokumenta-

tion for indskrivning eller forhåndsgodkendelse af specialet, såfremt bevis for kandidateksamen endnu 

ikke foreligger.  

■ Kopi af bachelorbevis og karakterudskrift 

  

I det tilfælde, at ansøgeren har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandina-

visksproget universitet, skal kandidatbeviset og/eller eksamensudskrifterne oversættes til engelsk eller et 

skandinavisk sprog. Der godtages også eksamensdokumentation på fransk eller tysk.  

  
 

Konsortiets bedømmelse 
 

Konsortiet udvælger de bedst kvalificerede og mest relevante projektidéer, som kan gå videre i processen 

mod Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings endelig ansøgningsfrist. Kandidaternes ansøgninger inkl. bilag 

videresendes til forhåndsgodkendelse fra Ph.d.-Skolen og relevante institutter på Det Humanistisk Fakultet, 

KU, som vil screene kandidaternes indgangskvalifikationer (eksamensbeviser etc.) og projektbeskrivelse med 

henblik på udstedelse af en samarbejdskontrakt. KP afholder ansættelsessamtaler med de ph.d.-ansøgere, 

der påtænkes ansat ved KP.  

 

Kun de udvalgte får mulighed for at indsende ansøgning til Ph.d.-Rådet for Uddannelsesforskning. 

 

Ultimo april 2022 orienteres ansøgerne om den samlede vurdering og om hvorvidt de må indsende en ende-

lig ansøgning til Ph.d.-rådet i samarbejde med konsortiet. Samtidigt orienteres ansøgere om de kan tilbydes 

ansættelse på KU eller KP i tilfælde af bevilling. 

 

Konsortiets vurderingskriterier:  

■ Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet 

■ Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål 

■ Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole 

■ Ph.d.-kandidatens kvalifikationer 

 
1 Forsideskabelonen kan indhentes ved at kontakte lu-phd@kp.dk  

mailto:lu-phd@kp.dk
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■ Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter 

 

 

Ansøgning til Ph.d.-rådet  

De ansøgere, der er blevet positiv vurderet af konsortiet og som er blevet institutgodkendt af de pågældende 

institutter på KP og KU og forhåndsgodkendt af ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet, KU, kan søge 

Ph.d.-rådet om Uddannelsesforskning ved den endelige ansøgningsfrist.  

 

KU afholder en budgetworkshop torsdag d. 5. maj 2022 kl. 13.00 - 15.00, hvor der gives sparring på udarbej-

delse af budget til den endelige ansøgning til Ph.d.-rådet. Ansøgere vil modtage en udregning af løngrundla-

get for bevillingsperioden til brug for ansøgningens budget.  

 

Senest d. 12. maj 2022 skal ansøgere sende den endelige projekttitel og det godkendte budget til udarbej-

delse af samarbejdsaftalen til lu-phd@kp.dk. Professionshøjskolen sørger for at udarbejde en samarbejdsaf-

tale og underskriftsbilag, som ansøgeren vil modtage få dage før Ph.d.-rådets ansøgningsfrist sammen med 

Ph.d.-skolens forhåndsgodkendelse.  

 

Den endelige ansøgning til Ph.d.-rådet 

Ph.d.-rådets ansøgningsfrist offentliggøres i forbindelse med opslaget ca. ultimo januar 2022. Ansøgningsfri-

sten forventes at ligge ultimo maj eller primo juni 2022. Konsortiet anbefaler potentielle ansøgere at læse 

grundigt Ph.d.-rådets ansøgningsvejledning, som vil være tilgængelig på Ph.d.-rådets hjemmeside sammen 

med opslaget. Det er ansøgerens eget ansvar at sørge for at indsende den endelig ansøgning til Ph.d.-rådet for 

Uddannelsesforskning inden ansøgningsfristen elektronisk via Ph.d.-rådets elektroniske ansøgningssystem. 

Ligeledes er det ansøgerens eget ansvar at ansøgningen følger Ph.d.-rådets retningslinjer. Kopi af ansøgnin-

gen sendes også til Københavns Professionshøjskole, lu-phd@kp.dk.  

 

 

 

Kontakter og vigtige links 

■ Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning: https://www.au.dk/forskning/phdraadetforuddannelsesforskning/  

■ Ph.d.-bekendtgørelsen (lovgrundlag): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1039  

■ Stillingsstruktur for undervisere ved professionshøjskoler (lovgrundlag): https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2021/1458  

 
 

  

mailto:lu-phd@kp.dk
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Tidsplan 

TIDSPLAN 

JANUAR 2022 

1. januar Vindue åbner for indsendelse af interessetilkendegivelsesskema til lu-

phd@kp.dk 

 

Ultimo januar Ph.d.-rådet opslår stipendierne på deres hjemmeside: 

http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/ 

 

23. januar Frist for indsendelse af interessetilkendegivelsesskema til lu-

phd@kp.dk.2 

 

FEBRUAR 2022 

 Vejledning v. Københavns Professionshøjskole. 

 

3. februar kl. 15.00 – 16.00 Informationsmøde for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik. 

Tilmelding til lu-phd@kp.dk. 

 

MARTS 2022 

2. marts (København) 

3. marts (Aarhus) 

Ph.d.-rådets informationsmøde. 

Læs nærmere om tid, sted og tilmelding på Ph.d.-rådets hjemmeside: 

https://www.au.dk/forskning/phdraadetforuddannelsesforskning/ 

6. marts  Ansøgningsfrist til prækvalifikationsforløbet ved Konsortiet 

for Sprog og Fagdidaktik. 

Ansøgningen sendes til lu-phd@kp.dk. 

 

APRIL 2022 

Ultimo april  KP afholder ansættelsessamtaler med de ph.d.-ansøgere, der påtæn-

kes ansat ved KP.  

 

Konsortiet udvælger de bedst kvalificerede og mest relevante projekt-

idéer og tildeler vejledere. Ansøgerne adviseres herom. 

 

MAJ 2022 

 Vejledning v. København Universitet og v. Københavns Professions-

højskole. 

 

5. maj kl. 13.00 – 15.00 Budgetworkshop tilbydes af KU, hvor ansøgere kan få sparring til 

budgettet. Løngrundlaget vil være udregnet på forhånd og sendt til 

kandidaten. 

 

12. maj Tidsfrist for indsendelse af færdige budgetter og endelige pro-

jekttitler til lu-phd@kp.dk.  

 

 
2 Interessetilkendegivelser modtaget efter denne dato vurderes med skarpere krav og kan ikke garanteres vejledning inden konsortiernes ansøgningsfrist. 

mailto:phdadministration@kp.dk
mailto:phdadministration@kp.dk
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mailto:lu-phd@kp.dk
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TIDSPLAN 

Senest 2 dage før ansøgningsfri-

sten 

Formelle bilag til ansøgningen (Forhåndsgodkendelse, samarbejdsaf-

tale og underskriftsbilag) sendes til ansøger. 

 

Ultimo maj/primo juni Ph.d.-rådets ansøgningsfrist. 

Det er ansøgers eget ansvar at uploade ansøgningen inden tidsfristen 

via Ph.d.-rådets elektroniske ansøgningssystem.  

Kopi af den samlede ansøgning sendes til lu-phd@kp.dk. 

 

 

 

 

mailto:phdadministration@kp.dk
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