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Myndighetschefen har ordet

Det är alltid spännande – och kanske lite nervöst – att blicka tillbaka på det gångna årets utfall och resultat. 
Blev det som vi tänkt? Är vi nöjda med våra insatser? Ja, det är vi och det är bara att konstatera, det är 
mycket som gått bra för Skolforskningsinstitutet under 2016! 
 
Internt har vi nu en bra organisation både då det gäller kansliet, arbetet med forskningssammanställningar 
och arbetet med vårt forskningsanslag. Roller och ansvar har utkristalliserat sig, några medarbetare har 
lämnat oss och nya har tillkommit. För arbetet med vår kommunikation, som blir ännu viktigare under 2017, 
saknar vi fortfarande en person som ska ta ett helhetsansvar. Men här är en rekrytering är på gång.

Under året har vi utvecklat våra externa kontakter, både internationellt och nationellt. Vi har presenterat 
verksamheten vid mellan trettio och fyrtio tillfällen, deltagit i konferenser, paneler och nätverk. Vi har tagit 
initiativet till ett nationellt nätverk för arbetet med systematiska översikter och har utvecklat ett mycket gott 
och närande samarbete med vår norska motsvarighet Kunnskapssenter för utdanning. 

När det gäller vår kärnverksamhet så pågår 
nu arbetet med fem systematiska översikter 
som vi planerar att publicera under 2017, och 
en sjätte på gång. Tack vare dessa kommer 
vi och de verksamma i förskolan och skolan 
veta mer om vad forskningen säger om hur 
undervisningen i matematik kan förbättras 
med hjälp av digitala verktyg och vilket veten-
skapligt stöd det finns för olika metoder att ge 
återkoppling när det gäller elevernas skrivut-
veckling. Vi kommer också att veta mer om 
hur man kan arbeta med dialog och delaktig-
het i helklass i matematikundervisningen, och 
hur undervisning i olika lässtrategier kan för-
bättra elevernas förmågor att analysera och 
tolka texter. Vi kommer även veta mer om hur 
man som lärare kan stödja kunskapsutveck-
lingen i NO-ämnet för elever med annat mo-
dersmål än svenska. 

I det här arbetet kan vi känna oss mycket nöj-
da med hur samarbetet har fungerat, både 
internt i de olika projekten och tillsammans 
med de externa forskare som är knutna till 
varje översikt. Det verkar som vi har hittat en 
bra modell från början, där alla bidrar med 
sina kompetenser och tillsammans för arbetet 
framåt: våra egna projektledare/forskare, in-
formationsspecialister, projektassistenter och 
externa forskare. 

Lena Adamson, myndighetschef Skolforskningsinstitutet
Fotograf: Magnus Hartman
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Lena Adamson
Myndighetschef Skolforskningsinstitutet

När det gäller vårt forskningsanslag lyckades vi också på alla sätt med den första utlysningen! Intresset att 
söka var överväldigande stort – 122 ansökningar, där variationen var stor när det gäller allt från skolformer 
och skolämnen till forskningsupplägg. 

Att sätta upp en hel utlysningsprocess, med allt vad det innebär av anvisningar, policys, formulär, teknis-
ka system, rekrytering av ordförande och ledamöter till en beredningsgrupp, är en tuff uppgift. Det är väl 
kanske bara de som var inblandade som riktigt kan förstå hur mycket arbete och hur många moment detta 
kräver. Men det gick! Och den 21 oktober fattade vårt vetenskapliga råd beslut om vilka som skulle få sina 
ansökningar beviljade denna första omgång. 

Detta var första steget i att utveckla en forskningsprofil som förenar hög vetenskaplig kvalitet med relevans 
för de verksamma i förskolan och skolan. Det vill säga en forskningsprofil där forskningen tar sin utgångs-
punkt i de utmaningar som exempelvis förskollärare eller lärare står inför i skolans vardag, forskning där 
kunskaper och erfarenheter från skolans verksamma är en lika viktig del som forskarnas kunskaper och 
erfarenheter från sina områden. ”Excellent healthcare has clinical research pulsing in its veins” sa en brit-
tisk forskare och läkare i ett Nobelsammanhang. Hur kan vi fritt översätta det till skolans värld? ”Den allra 
bästa undervisningen har den praktiknära forskningen klappande i sitt hjärta” kanske?  

Undervisning på vetenskaplig grund – det är Skolforskningsinstitutets uppdrag att driva och utveckla. Vår 
egen grund för det arbetet är nu lagd och jag vill tacka alla som hittills bidragit i detta. 



Resultatredovisning
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Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion 
(2014:1578) bidra till att de verksamma inom skolväsendet 
ges goda förutsättningar att planera, genomföra och ut-
värdera undervisningen med stöd av vetenskapligt under-
byggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till 
goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och 
lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska göra detta genom att

1. validera forskningsresultat inom området med 
avseende på kvalitet och relevans,

2. systematiskt sammanställa forskningsresultat med 
god vetenskaplig kvalitet, samt presentera resultaten 
på ett för de verksamma inom skolväsendet 
användbart sätt,

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga 
för de verksamma inom skolväsendet,

4. identifiera områden inom skolväsendet inom vilka 
relevant praktiknära forskning saknas,

5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant 
sådan forskning saknas, och

6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet.

Vid utgången av 2016 beslutade regeringen om justeringar 
av instruktionen (2016:1374). Dessa trädde i kraft den 17 
januari 2017, och redovisas därför inte här. Beslutet för-
tydligar uppdraget och kommer inte innebära några för-
ändringar av verksamhetens inriktning. 

Enligt instruktionen ska Skolforskningsinstitutet ha två 
beslutande organ – Skolforskningsnämnden och Skol-
forskningsinstitutets vetenskapliga råd. Båda organen ut-
ses av regeringen.

Skolforskningsnämnden 

Ordförande

Per-Olof Wickman, professor i didaktik 

Övriga ledamöter

Lena Adamson (vice ordförande), docent i psy-
kologi och chef för Skolforskningsinstitutet

Eva Björck, professor i specialpedagogik och 
huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté

Christofer Danielsson, grundskollärare
 

Gabriella Ekström Filipsson, skolledare i 
grundskolan

Ebba Hildén, fil.lic. i pedagogiskt arbete och 
förskollärare

Therese Linnér, bitr. utbildningschef/kvalitetsut-
vecklare/förstelärare i åk 4-6

Tony Mufic, utbildningsdirektör, med ansvar för 
grund- och gymnasieskolan

Pernilla Nilsson, professor i didaktik

Ulla Runesson Kempe, professor i pedagogik

Attila Szabo, fil.lic. i didaktik och FoU-samordna-
re i kommun

Uppdrag och organisation

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka 
systematiska översikter som ska genomföras, dels hur den 
årliga utlysningstexten för institutets forskningsanslag ska 
lyda. Under 2016 har nämnden sammanträtt två gånger, 
den 22 mars och den 28 november. 
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Skolforskningsinstitutets organisationsschema

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd ska 
stödja institutet i det vetenskapliga arbetet med systema-
tiska översikter samt besluta om fördelningen av de forsk-
ningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutar att ut-
lysa. 

På regeringens uppdrag lämnade Skolforskningsinstitu-
tet sitt förslag till rådets sammansättning i slutet av 2015.  
Regeringen beslutade om rådets sammansättning den 22 
juni 2016. Rådet sammanträdde första gången den 21 ok-
tober 2016. Vid mötet beslutades om fördelningen av 2016 
års forskningsmedel. 
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Skolforskningsinstitutets  
vetenskapliga råd

Ordförande

Mara Westling Allodi, professor i specialpeda-
gogik

Övriga ledamöter

Lena Adamson, docent i psykologi och chef för 
Skolforskningsinstitutet

Sven Bölte (vice ordförande), professor i barn- 
och ungdomspsykiatrisk vetenskap

Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik

Lazaro Moreno Herrera, professor i utbildnings-
vetenskap

Caroline Liberg, professor i utbildningsveten-
skap 

Monica Nilsson, docent i förskoledidaktik 

Tine Prøitz, førsteamanuensis/associate profes-
sor i pedagogik

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi 

Uppdrag i regleringsbrevet för 2016
Enligt Skolforskningsinstitutets regleringsbrev för 2016 
skulle institutet senast den 31 oktober 2016 redovisa en 
plan för 2017–2018 för hur myndigheten avser att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksam-
heten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen 
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). 
Institutet överlämnade planen (dnr. Skolfi 2016/176) den 
28 oktober 2016. 

Särskilda uppdrag från regeringen
Regeringen beslutade (Fi2016/00386/ESA) den 4 februari 
2016 om ett uppdrag till samtliga myndigheter att ta emot 
nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m. 

Regeringen beslutade (A2016/00216/A) samma dag om 
ett liknande uppdrag till samtliga myndigheter; att ta emot 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m. 

Enligt båda uppdragen ska myndigheterna senast den 1 
oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 
2019 redovisa hur uppdraget genomförts och vilka resul-
tat som nåtts till Statskontoret i enlighet med instruktio-
ner från Statskontoret. Skolforskningsinstitutet har under 
2016 besvarat de enkätfrågor som ställts av Statskontoret 
med anledning av de båda uppdragen. Några andra in-
struktioner har inte givits. 

Remisser
Skolforskningsinstitutet har under 2016 yttrat sig över föl-
jande remisser:

• Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för 
framtiden (SOU 2016:29) 

• Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett 
nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 
2016:25)   

• Utbildningsdepartementets promemoria En stadie- 
indelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 
(U2016/03475/S)

• Rapporten En funktionshinderpolitik för ett jämlikt 
och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets 
förslag på struktur för genomförande, uppföljning 
och inriktning inom funktionshindersområdet 
(MFD:s serie A 2016:13, dnr 2016/0115)
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Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd
Fotograf: Lena Ceesay
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Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa 
hur verksamheten har fördelats på olika typer av insatser, 
t.ex. på systematiska översikter och andra typer av forsk-
ningssammanställningar, insatser för att sprida resultatet 
av myndighetens arbete samt utlysning och fördelning av 
forskningsmedel. Redovisningen ska hänföras till skol-  
eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Institutet 
ska även redovisa myndighetens interna arbete med att 
dels bygga upp en organisation och rutiner för att syste-
matiskt värdera och sammanställa resultat från forskning, 
att sprida och tillgängliggöra resultatet från detta arbete 
och att identifiera kunskapsluckor, dels bygga upp en or-
ganisation och rutiner för att utlysa och fördela medel till 
praktiknära forskning.

Institutets första år 2015 präglades av att verksamheten 
befann sig i ett uppbyggnadsskede. Under 2016 har den 
övergått till ett starkt fokus på produktion, men också på 
fortsatt utveckling. Mycket arbete har koncentrerats till de 
fem första systematiska översikter som institutet arbetar 
med, och till den första utlysningen av forskningsmedel 
som genomfördes under året.  

Sammanställningar av forskning för 
praktiknära användning
En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra 
systematiska översikter eller andra typer av forsknings-
sammanställningar av praktiknära forskning. Detta för att 
bidra till att undervisningen i både förskola och skola i allt 
högre utsträckning bedrivs på vetenskaplig grund i enlig-
het med Skollagens intentioner.

Målet med en systematisk översikt är att sammanställa 
den bästa tillgängliga vetenskapligt grundade kunskapen 
som finns i relation till en specificerad frågeställning. Ar-
betet utmärks av transparens och systematik där syftet är 
att minimera risken för att slump eller godtycklighet ska 
påverka slutsatserna. 

Vårt arbete med systematiska översikter innebär bland an-
nat att

• översikternas övergripande inriktningar identifieras 
i nära samverkan med förskolans och skolans 
verksamma

• de preciserade frågor som ställs utformas i samarbete 
med ämnessakkunniga forskare

• arbetet följer en tydlig projektprocess 
• alla arbetsmoment och resonemang dokumenteras 

och redovisas tydligt. 

Kravet på tydlighet gäller såväl litteratursökning, urval av 
forskning, bedömning av den identifierade forskningens 
relevans och kvalitet som hur forskningsresultaten sam-
manställs och syntetiseras.

Som en konsekvens av arbetet med de systematiska över-
sikterna kan vi även identifiera s.k. kunskapsluckor, dvs. 
områden där det saknas forskning eller där den forskning 
som finns inte medger några säkra slutsatser. Behov av 
forskning inventeras även med andra metoder (se vidare 
nedan). 

Skolforskningsinstitutet kan därutöver göra kartläggning-
ar av befintlig forskning inom specifika områden eller 
sammanfatta och kommentera systematiska översikter 
som genomförts av andra, ofta internationella, organisa-
tioner. Institutet granskar i det sistnämnda fallet över-
sikternas kvalitet och bedömer deras relevans för svensk 
förskola eller skola. Av resursskäl har vi än så länge kon-
centrerat våra insatser inom området Forskningssamman-
ställningar till arbetet med systematiska översikter, varför 
inga kartläggningar eller valideringar har genomförts. 
Inför 2017 planerar vi dock att komma igång med även 
andra typer av sammanställningsprojekt än systematiska 
översikter samt med arbetet att tillgängliggöra befintliga 
forskningssammanställningar som vi bedömer har både 
hög relevans och kvalitet.  

Fem pågående systematiska översikter 
Under 2016 har Skolforskningsinstitutet arbetat med ned-
anstående fem systematiska översikter. Initieringen av de 
första fyra beslutades av Skolforskningsnämnden i slutet 
av 2015, den femte i mars 2016.  

Översikt 1  
Klassrumsdialog i matematikundervisningen
Översikten är inriktad på vad som kännetecknar klass-
rumsdialoger som tillvaratar mångfalden och skapar för-
utsättningar för elevers delaktighet och lärande i matema-
tikundervisning. Fokus ligger på lärarens roll och vi har 
inriktat översikten mot grundskolan.

Översiktens inriktning har sin grund i lärares uttryckta be-
hov av kunskap om hur de kan skapa en undervisning som 
”hanterar och utnyttjar mångfald” och som ”gynnar alla 
elever”. Elever i en klass är olika i en mängd avseenden och 
lärare står i den dagliga undervisningen inför utmaningen 
att möta denna variation.

Inriktningen mot matematik motiveras av att elevers kun-
skaper i ämnet trots en viss uppgång i de senaste inter-
nationella mätningarna har försämrats sedan slutet av 

Produktion och utveckling hand i hand 
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1900-talet. Forskares fördjupade analys av elevers för-
ståelse i en av de internationella studierna (TIMSS) visar 
dessutom att elever behöver få tillfälle att diskutera mate-
matik med läraren och med varandra för att utveckla sin 
begreppsliga förståelse. 

Publicering beräknas till före eller efter sommaren 2017.

Översikt 2 
Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för 
andraspråkselever 
Översikten är inriktad mot arbetssätt som syftar till att 
främja andraspråkselevers1 språkutveckling såväl som de-
ras ämnesmässiga kunskapsutveckling, specifikt inom de 
naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi). Vi 
har inriktat översikten mot årskurserna 7-9 i grundskolan 
och mot gymnasieskolan.

Många elever i svensk skola har idag ett annat modersmål 
än svenska; ungefär en fjärdedel av eleverna i grundsko-
lan och gymnasiet har utländsk bakgrund. Många av dessa 
elever står inför den dubbla utmaningen att lära sig ett nytt 
språk samtidigt som de ska tillgodogöra sig kunskap inom 
skolans alla undervisningsämnen på detta nya språk. 

I strävan att ge alla elever samma förutsättningar för en 
god och kontinuerlig kunskapsutveckling behöver andra-
språkselevernas språkutveckling stödjas i alla ämnen, inte 
bara i den renodlade språkundervisningen. Den systema-
tiska översikten har sin bakgrund i lärares uttryckta behov 
av kunskap om hur detta kan göras. 

Inriktningen mot de högre årskurserna motiveras av att 
utmaningarna blir större ju senare i sin skolgång eleverna 
kommer till Sverige. 

Publicering beräknas till hösten/vintern 2017.

Översikt 3 
Feedback inom skrivutveckling
Översikten är inriktad på frågor om vilket vetenskapligt 
stöd som finns för olika feedbackmetoder inom området 
skrivutveckling och vilka förutsättningar/komponenter 
som påverkar elevernas resultat. Vi har inriktat översikten 
mot årskurs 4–9 i grundskolan och mot gymnasieskolan.

Intresset för feedback i undervisningen är stort och den 
generella uppfattningen är att feedback ger goda effekter 
på elevens lärande. Skolmyndigheter och andra organisa-
tioner lyfter fram feedback som en framgångsfaktor och 
frågan diskuteras livligt av lärare på sociala medier. Samti-
digt visar forskningsstudier att det har betydelse hur man 
arbetar med feedback. Komponenter som till exempel tid-
punkt, ålder etc. påverkar resultaten av feedback.

Inom de flesta ämnena i skolan är skrivförmåga ett viktigt 
redskap, vilket motiverar översiktens inriktning mot vilka 
feedback-metoder som förbättrar elevers förmåga att skriva.

Publicering beräknas till efter sommaren/tidig höst 2017.

Översikt 4 
Digitala resurser i matematikundervisningen
Översikten är inriktad mot användningen av digitala re-
surser för att utveckla barns och elevers matematiska kun-
nande. Vi har avgränsat översikten till förskolans, grund-
skolans och gymnasieskolans verksamhet.

Användning av digitala resurser i matematikundervis-
ningen är ett område som har potential att beröra många. 
Såväl verksamma som centrala aktörer vittnar om att det 
finns ett stort behov av tillförlitlig kunskap om hur digi-
tala resurser kan användas på ett genomtänkt sätt i ett 
pedagogiskt sammanhang. Vidare är matematik ett ämne 
där svenska elever fram till nyligen har tappat stort enligt 
såväl de internationella undersökningarna som den natio-
nella statistiken.

Det finns en rad olika arbetssätt där digitala resurser kan 
användas i matematikundervisningen. Antalet lek- och 
lärapplikationer för datorplatta och webbaserade verk-
tyg växer ständigt. Det finns vidare it-verktyg för att göra 
beräkningar, skapa diagram och figurer eller för att jobba 
med statistik. Inom matematik finns också så kallade dy-
namiska program som syftar till att ge förutsättningar för 
ett mer laborativt och undersökande arbetssätt. Den digi-
tala teknikens genomslag i svenska skolan under senare 
år verkar trots detta inte ha påverkat matematikundervis-
ningen i särskilt stor utsträckning. 

Publicering till före eller efter sommaren 2017.
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1. Med ”andraspråkselever” avser vi elever som ännu är i tidiga skeden i sin utveckling av svenska som andraspråk och som ännu inte har uppnått en 

nivå som är i paritet med elevens ålder och kognitiva utvecklingsnivå.

Illustration: Karin Grönberg
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Översikt 5 
Läsförståelse och undervisning om lässtrategier
Översikten är inriktad på frågor om hur, varför och under 
vilka förutsättningar som arbetssättet lässtrategier främ-
jar elevers läsförståelse. Vi har inriktat studien mot års-
kurserna 4–9 i grundskolan och mot gymnasieskolan. 

Läsförståelse är en central komponent i elevers lärande 
generellt, och för elevers läsförmåga mer specifikt. Både 
verksamma lärare och läsforskare har dock pekat på att 
svenska elever, främst elever i mellanåldrarna och i de hö-
gre åldrarna, har problem med sin läsförståelse. Samtidigt 
saknas det på verksamhetsnivå kunskap om hur läsunder-
visningen kan struktureras för att utveckla elevers förmå-
ga att till exempel tolka och analysera texter. Detta är en 
utmaning för enskilda lärare som i dag förväntas arbeta 
aktivt med läsförståelseundervisning. Krav på undervis-
ning i lässtrategier framgår t.ex. av kursplanen i svenska 
i Lgr 11.

Det finns i dagsläget en utbredd acceptans inom såväl 
forskarsamhället som bland de verksamma lärarna om 
att lässtrategiundervisning är ett effektivt arbetssätt för 
att fördjupa elevers läsförståelse. Däremot saknas det mer 
specifik kunskap kring varför, när och under vilka förut-
sättningar som arbetssättet är fruktbart. Detta gör att lä-
rare vet att de ska använda arbetssättet, men inte alltid vet 
hur det kan användas. 

Publicering beräknas till hösten/vintern 2017.

Behovsinventering och förstudier föregår 
beslut om en systematisk översikt 
Skolforskningsnämndens beslut om att starta en systema-
tisk översikt utgår från behov som identifierats genom in-
stitutets behovsinventeringar, som görs i dialog med verk-
samma och centrala aktörer. Nämnden har inför beslut om 
en systematisk översikt tillgång till en förstudie med ett el-
ler flera förslag till inriktning för översikten. Förstudierna 
görs i första hand för att undersöka om det finns relevant 
forskning inom det eller de identifierade områdena, om 
det redan har gjorts översikter på samma eller närliggande 
område samt om det finns externa experter i Sverige eller 
inom Norden som kommer kunna ingå i projektet.

Under 2016 har institutet fortsatt att utveckla formerna 
för att samla in de behov av vetenskapligt grundad kun-
skap om metoder och arbetssätt som de verksamma i för-
skola och skola uppfattar. Jämfört med 2015 har vi nu valt 
att gå mer på djupet inom specifika områden och även att 
knyta till oss representanter för verksamheterna och fors-
karsamhället. 

I mars 2016 genomfördes ett möte om förskolans behov 
av vetenskapligt grundad kunskap om metoder och ar-
betssätt. Deltagare var verksamma i förskolan, tjänstemän 
från myndigheter samt forskare. Utifrån de synpunkter 
som framkom under mötet initierades två förstudier om 
förskolan, en om flerspråkiga barns språkutveckling och 
en om lekens roll för barns utveckling och lärande i för-
skolan. Institutet beslutade att gå vidare till nämnden med 
det sistnämnda alternativet, då vår norska motsvarighet  
Kunnskapssenter for utdanning (KUS) nyligen påbörjat en 
översikt som rör flerspråkiga barns språkutveckling.  Skol-
forskningsnämnden har nyligen beslutat att institutet ska 
genomföra en systematisk översikt med inriktning på le-
kens roll för lärande. Under 2016 har vidare planerats för 
ett motsvarande möte om vuxenutbildningen. Mötet med 
ett trettiotal inbjudna forskare och verksamma i utbild-
ningen genomfördes i början av 2017. Utgångspunkten för 
detta möte var konkreta exempel på frågor och utmaning-
ar för vuxenundervisningen som de verksamma ombetts 
att förbereda och ta med till mötet.

Under 2017 kommer arbetet med att vidareutveckla for-
merna för att identifiera de verksammas behov av veten-
skapligt grundad kunskap att fortsätta. I ett särskilt projekt 
genomförs nu ett systematiskt arbete för att dokumentera 
och analysera behovet av vetenskapligt grundad kunskap. 
Analyserna kan i framtiden användas även i andra sam-
manhang än som utgångspunkt för institutets beslut; de 
kommer att göras tillgängliga för alla som har nytta av 
denna kunskap.
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Fortsatt utveckling av metoder, processer 
och stöd
Under 2016 har Skolforskningsinstitutet fortsatt med att 
utveckla metoder, processer och stöd för arbetet med sys-
tematiska översikter. 

Metod- och processutveckling
Metoder och arbetsprocesser för att genomföra och nyttig-
göra systematiska översikter inom olika ämnesområden 
är ett expansivt forskningsfält. Inte minst inom utbild-
ningsvetenskap har många utmaningar framkommit om 
hur man bäst kan ställa samman och nå ut med relevant 
praktiknära forskning. Det kan handla om behov av an-
passningar av etablerade metoder och nya sätt att sam-
manställa forskning. 

Det är centralt för Skolforskningsinstitutet att både aktivt 
kunna bidra till och löpande dra nytta av den metodut-
veckling som sker inom forskningsfältet. Centrala frågor 
som många aktörer inom detta fält intresserar sig för rör 
hur forskning med kvalitativ ansats ska kunna syntetise-
ras. Tre av institutets anställda deltog i den internationella 
konferensen What Works Global Summit 2016 (London) 
och bidrog där med en konferenspresentation på detta 
ämne. 

Att delta i metodutvecklingen inom fältet hjälper oss att 
finna balanspunkten mellan att å ena sidan kunna tillåta 
flexibilitet och innovationskraft i hur man löser olika upp-
gifter i projekten, å andra sidan kunna se till att de me-
toder och arbetsprocesser som tillämpas är stabila och av 
hög vetenskaplig kvalitet. Det handlar här om både prak-
tiska och teoretiska frågor kopplade till genomförandet av 
systematiska översikter.

Arbetsverktyg
För att kunna genomföra systematiska översikter krävs 
flera särskilda it-verktyg och programvaror. Bland annat 
behövs programvaror för att lagra, hantera och sortera 
stora mängder forskningslitteratur. Därutöver behövs till-
förlitliga och användarvänliga verktyg som kan användas 
oberoende av tid och plats då arbetet genomförs i nära 
samarbete med externa forskare som har sina ordinarie 
anställningar på andra orter. Under året har institutet 
fortsatt att pröva ut verktyg och programvaror för att uti-
från ett så bra underlag som möjligt kunna bedöma vilka 
som kan möjliggöra en effektiv verksamhet.
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Databaser och bibliotek
Resultaten i de systematiska översikterna grundar sig på 
den primärforskning som framför allt söks i internationel-
la och nationella forskningsdatabaser. En förutsättning för 
vårt arbete är därför att institutet har tillgång till forsk-
ningsdatabaser och tidskriftsprenumerationer som svarar 
väl mot institutets behov, både avseende bredd och preci-
sion. 

Under hösten 2016 har en uppföljning och utvärdering ge-
nomförts av institutets befintliga databas- och tidskrifts-
bestånd, i syfte att optimera innehavet med avseende på 
både forskningsinnehåll och kostnad. Som ett resultat 
utökades antalet databas- och tidskriftsprenumerationer 
inför 2017, dock utan nämnvärd påverkan på den totala 
kostnaden. En orsak till detta är bland annat institutets 
medlemskap i Bibsam-konsortiet2, som möjliggör mer för-
delaktiga avtal.

Uppföljningen och utvärderingen av databasprenumera-
tionerna mynnade även ut i att institutet under 2016 har 
inrättat ett bibliotek på myndigheten. Bibliotekets bestånd 
utgörs av de elektroniska databaser och tidskriftspaket 
som myndigheten abonnerar på. 

Biblioteket är främst avsett för myndighetens personal, 
men är också tillgängligt för externa besökare med intres-
se av forskningslitteratur inom de områden som rör insti-
tutets uppdrag. 

Försöksverksamheten – ett samverkansprojekt
Skolforskningsinstitutets har under 2016 startat en för-
söksverksamhet i samarbete med Göteborgs universitet. 
Syftet är att testa en struktur för att pröva och utvärdera 
utvalda arbetssätt och metoder i undervisningen som pre-
senteras i institutets kommande systematiska översikter. 
De översikter som kommer att vara aktuella att pröva i ett 
första skede rör matematik och läs- och skrivområdena.

Projektet består av en utbildningsdel och en genomför-
andedel. Under hösten 2016 har en grupp lärare följt en 
kurs på avancerad nivå som ges vid Göteborgs universitet 
— ”Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter uti-
från evidens”. Efter utbildningen kommer några utvärde-
ringsprojekt att läggas upp i samråd mellan institutet, del-
tagarna och deras respektive skolor. Göteborgs universitet 
kommer att svara för den vetenskapliga handledningen.
 
De lärare som deltar har en ämnesmässig bakgrund i ma-
tematik och svenska. De rekryterades till projektet efter 

 2. Sedan 1996 tecknar Kungliga Biblioteket (KB), under namnet Bibsam-konsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska 

universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar.
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att institutet under våren bjöd in skolchefer från Sveri-
ges Kommuner och Landstings nätverk för skolchefer och 
Friskolornas riksförbunds nätverk att nominera lämpliga 
lärare för att delta i projektet. Skolhuvudmännen svarar 
för att lärarna får tid avsatt i sina tjänster för att kunna 
delta.

Arbetet leds av en projektansvarig från institutet som har 
regelbunden kontakt med deltagarna under hela projek-
tet, även under utbildningsdelen.

Spridning och tillgängliggörande – en utmaning
Under 2017 aktualiseras frågan om hur resultaten från 
Skolforskningsinstitutets systematiska översikter ska 
spridas och tillgängliggöras för de verksamma i förskolan 
och skolan. Institutet har under 2016 börjat förbereda för 
detta, bland annat genom att kartlägga vilken kännedom 
olika målgrupper har om oss. Vi har även initierat en mål-
gruppsanalys som ska ge svar på dels var våra målgrupper 
finns, dvs. vilka kanaler som bör användas för vår kom-
munikation, dels hur våra produkter bör vara utformade. 
Framför allt det senare ställer höga krav på institutets 
förmåga att presentera resultaten på ett tillgängligt sätt. 
Vi har därför genomfört en klarspråksutbildning för all 
personal och kommer att ha klarspråkskonsulter knutna 
till projektens arbete med rapporter. Vidare förstärker vi 
myndighetens kommunikativa kompetens genom att re-
krytera en kommunikationsansvarig. 

Utlysning och fördelning av medel för 
praktiknära skolforskning 
Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforsk-
ningsinstitutets två huvuduppgifter. Inför vår första utlys-
ning 2016 var det nödvändigt att utveckla och tydliggöra 
institutets forskningsprofil, som är tänkt att vara stabil 
över tid. Därutöver skulle en inriktning för 2016 års utlys-
ning fastställas och processen för arbetet med utlysning, 
beredning och beslut m.m. etableras

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil – 
relevans och vetenskaplig kvalitet i förening
Det som karaktäriserar den praktiknära skolforskning som 
Skolforskningsinstitutet finansierar är att den utgår från 
professionens frågor och behov, och avser att utveckla och 
förbättra undervisningen i förskolan och skolan. Som en 
jämförelse kan den liknas vid medicinsk klinisk forskning, 
genom att den fokuserar på forskning för och med skolans 
verksamma, inte om dem.

De projekt som institutet finansierar bör, utöver att vara 
innehållsmässigt relevanta, även ha en design som gene-
rerar resultat som ligger nära en möjlig prövning eller en 
direkt omsättning i praktiken. Forskningen kan baseras 
på vad som traditionellt brukar betecknas som kvantitati-
va såväl som kvalitativa forskningsansatser och metoder, 
eller på en kombination därav. Praktiknära skolforskning 
kan bedrivas inom en rad olika discipliner, gärna tvärve-
tenskapligt.

I beredningen ställs utöver dessa krav på innehållsmässig 
relevans samma krav på högsta vetenskapliga kvalitet som 
för övriga svenska forskningsråd.

För att konkretisera och realisera denna profil valde vi att 
organisera beredningsprocessen i två steg, där det första 
innebär att den grundläggande relevansen prövas med av-
seende på följande tre kriterier: 

• Projektet bedrivs i förskole-/skolmiljö med inriktning 
mot lärande och undervisning.

• Projektets frågeställningar har formulerats i dialog 
med förskollärare, lärare eller annan verksam 
personal inom skolväsendet.

• Samverkan med involverade förskolor eller skolor är 
upprättad i avsiktsförklaring eller avtal.

Om något av dessa kriterier inte är uppfyllda går inte an-
sökan vidare i granskningsprocessen. De ansökningar som 
däremot går vidare i processen bedöms i den fortsatta be-
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redningen också med avseende på relevansens kvalitet. 
Relevansbedömningen sker således i två steg.  

Varje ansökan som går vidare i beredningsprocessen gran-
skas därutöver med avseende på kvalitet inom i huvudsak 
samma områden som är brukligt. Ett nytt inslag är att det 
inom bedömningsområdet ”angelägenhet och använd-
barhet”, utöver relevans, bedöms även de ekonomiska 
aspekterna för en framtida implementering av projektens 
resultat. Detta utgör den reella skärningspunkten mellan 
forskarens perspektiv att göra det bästa av det bästa och 
skolledarens perspektiv på ekonomi och budget i skolans 
vardag. Resultaten från ett aldrig så relevant och angeläget 
projekt, kan bli obrukbart om kostnaderna är för höga. 

Forskare som söker medel måste vara anställda i forskande 
miljöer, det vill säga i miljöer som uppfyller villkoren för 
att vara medelsförvaltare. Hittills har vi använt samma kri-
terier på denna punkt som övriga svenska forskningsråd. 
Vad som dock ytterligare skiljer institutets forskningspro-
fil från andra finansiärer är att vi gärna ser att förskolans 
och skolans verksamma deltar i de projekt vi finansierar. 
Genom att involvera professionen i forskningsprojekten 
utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade er-
farenhet. 

Vi avser också att knyta en lärarpanel med förskollärare 
och lärare till beredningen av ansökningarna med avseen-
de på relevansen för de verksamma. 

2016 års utlysning 
2016 års utlysning resulterade i dubbelt så många ansök-
ningar som vi förväntat oss – 122 stycken. Det visar att det 
finns både ett stort intresse och många redan pågående 
samarbeten mellan skola och akademi. Av dessa får nu sju 
projekt dela på knappt 30 miljoner kronor över en peri-
od på tre år. Ytterligare ett projekt beviljades medel, men 
avstod på grund av att det även beviljats ett större bidrag 
från annan bidragsgivare. Beviljandegraden blev denna 
första utlysning ca 6,6 procent. Bland Vetenskapsrådets 
utlysningar var beviljandegraden 11,4 procent för humani-
ora och samhällsvetenskap, 9,0 procent för Utbildningsve-
tenskapliga kommittén (UVK) och 7,4 procent för klinisk 
behandlingsforskning. 

Den låga beviljandegraden indikerar att det inte finns fog 
för de farhågor som ibland har uttryckts om att den ve-
tenskapliga kvaliteten skulle bli lidande med anledning av 
att relevans och vetenskaplig kvalitet värderas likvärdigt 
vid bedömningen av ansökningarna. Mot bakgrund av an-

sökningarnas kvalitet (se nedan) bedömer vi att kvaliteten 
inte skulle ha försämrats om beviljandegraden hade legat 
på samma nivå som för humaniora och samhällsveten-
skap. 

Inriktningen av utlysningen – fokuserade institutets 
forskningsprofil 
Enligt Skolforskningsinstitutets instruktion ska vi identi-
fiera områden där relevant praktiknära forskning saknas 
samt utlysa och fördela medel till sådan praktiknära forsk-
ning.  

Inför 2016 års utlysning konstaterade dock både institu-
tet och Skolforskningsnämnden att det saknas forskning 
med institutets profil inom i stort sett alla områden som 
rör förskolans och skolans verksamhet. Beslutet om ut-
lysningstext kom därför att ligga mycket nära institutets 
instruktion: 

Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom 
skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra 
och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers 
utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat. 

Med denna inriktning har institutet i detta tidiga skede 
kunnat fokusera på vad som generellt särskiljer vår forsk-
ningsprofil från andra forskningsfinansiärers. Institutet 
har dessutom än så länge inte kunnat dokumentera speci-
fika kunskapsluckor på det sätt vi på sikt kommer att kun-
na göra, bland annat genom arbetet med de systematiska 
översikterna.

Processen – en framgång  
Utlysningen öppnade den 14 april 2016 och stängde den 
22 maj 2016. Av de 122 inkomna ansökningarna avvisades 
en på grund av att den inte uppfyllde det formella kravet 
på godkänd medelsförvaltare. Fjorton ansökningar fick ett 
förenklat utlåtande på grund av att de inte uppfyllde de 
obligatoriska relevanskraven i steg ett av beredningen. 

De 107 ansökningar som genomgick en fullständig gransk-
ning bedömdes samtliga av två sakkunniga från den be-
redningsgrupp som institutet knutit till utlysningen. Alla 
107 ansökningar föredrogs i beredningsgruppen inför att 
det slutliga sakkunnigutlåtandet fastställdes. Berednings-
gruppen lyfte särskilt fram 21 ansökningar inför Skolforsk-
ningsinstitutets vetenskapliga råds beslut. Bland dessa 
gjorde sedan rådet en ytterligare prioritering som slutligt 
resulterade i de åtta projekt som beviljades bidrag. 

Skolforskningsinstitutet administrerade 2016 års utlys-
ning helt med interna resurser, vilket under vissa perioder 
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innebar en stor belastning på organisationen. Uppföljning 
visar att det trots detta i huvudsak var en framgångsrik 
process, där både sökande och beredningsgrupp i huvud-
sak var nöjda med hur det fungerade. Över 75 procent av 
de sökande som svarat på vår enkät upplevde till exempel 
anvisningarna som tydliga och blanketten som enkel att 
fylla i. Erfarenheter vi dragit rör bland annat den korta 
tiden som utlysningen var öppen, betydelsen av kalibre-
ringsövningar för alla bedömare, behovet av längre tid för 
beredningsgruppens slutfas och för det vetenskapliga rå-
det, samt behovet av att använda en digital plattform för 
att skicka in ansökan. Vidare fanns i beredningsgruppen 
synpunkter på bedömningsskalans antal steg, hur dessa 
benämndes samt på bedömningsområdet Originalitet och 
nyskapande. Vi har också gjort en analys av de inkomna 
ansökningarna. Vi tar med oss alla dessa lärdomar till de 
förberedelser för 2017 års utlysning som nu pågår. Denna 
ska genomföras i ansökningssystemet Prisma. 

Kort om ansökningarna
Skolforskningsinstitutet har varit framgångsrik i att eta-
blera institutets forskningsprofil. Till exempel handlar 
en betydande del av ansökningarna om forskning ”med” 
lärare3 , snarare än ”om” lärare. Lärare kan mer specifikt 
klassificeras som subjekt snarare än objekt i 88 av de 122 
ansökningarna. 

En majoritet av ansökningarna (63 ansökningar) intres-
serade sig för konkreta metoder, modeller eller under-
visningsstrategier för att utveckla elever lärande. Övriga 
teman i ansökningarna var bland annat utveckling av elev-
ens lärande eller kunnande mer allmänt (17 ansökningar), 
lärares professionsutveckling (16 ansökningar), metoder 
för likvärdig bedömning (7 ansökningar), elevers erfaren-
heter och uppfattningar (5 ansökningar), etc. 

Det finns vidare en bred uppsättning av forskningsdesig-
ner representerade i ansökningarna. Designforskning och 
aktionsforskning representerar mer än hälften av ansök-
ningarna. Fördelningen på forskningsdesign framgår av 
diagram 1. 
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En stor mängd lärosäten är representerade bland de fors-
kare som sökt medel. Totalt handlar det om 25 lärosäten, 
varav 11 universitet och 14 högskolor. Flest ansökningar 
kom från Stockholms universitet (24) och Göteborgs uni-
versitet (16), följt av Malmö högskola (9) samt Örebro uni-
versitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitet (8 
vardera). Därpå följde Umeå universitet (7) och Uppsala 
universitet (5). Övriga lärosäten hade fyra eller färre an-
sökningar. 

Diagram 2: Skol- och verksamhetsformer

3. Med lärare avses här både förskollärare och lärare.

4.  Designforskning, learning studies och aktionsforskning är samtliga kollaborativa och interventionistiska ansatser. De utgår i varierande grad från 

att lärare och forskare tillsammans utvecklar såväl teori som praktik för att fördjupa elevers lärande. Randomized controlled trials (RCT) utgår i 

större utsträckning ifrån ett konventionellt vetenskapsideal. Här skapas likvärdiga experiment- och kontrollgrupper för att fastställa om den aktuella 

interventionen orsakat en specifik effekt. Fallstudier fokuserar i större utsträckning på valet av analysenhet, och i dessa ansökningar har man t.ex. 

valt ut skolor eller klassrum utifrån en specifik variabel som man önskar undersöka (t.ex. förekomsten av en stor andel nyanlända, eller förekomsten 

av ett specifikt arbetssätt).

Diagram 1: Forskningsdesign4

Grundskolan, och därefter gymnasieskolan, är de vanli-
gaste skol- eller verksamhetsformerna man velat studera. 
Ansökningarnas fördelning på skol- och verksamhetsfor-
mer framgår av diagram 2. 
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De beviljade ansökningarna speglar förhållandevis väl 
samtliga ansökningar med avseende på lärarnas roll i 
forskningen, forskningsinriktning, forskningsdesign, skol- 
och verksamhetsform och spridning på lärosäten. Att inget 
projekt avser vuxenutbildningen beror helt enkelt på att 
det inte fanns några ansökningar med en sådan inrikt-
ning. Att endast ett projekt avser gymnasieskolan innebär 
dock att skolformen är underrepresenterad i förhållande 
till fördelningen för samtliga ansökningar. Det kan vidare 
synas som att inriktning mot matematik är överrepresen-
terat bland de projekt som beviljats bidrag. Detta speglar 
dock att ansökningar med inriktning mot matematik eller 
naturvetenskap var överrepresenterade bland samtliga an-
sökningar. 

Många ansökningar med hög kvalitet
Beredningsgruppen redovisade ett sammanfattande betyg 
för var och en av de 107 ansökningar som fick en fullstän-
dig bedömning. Av dessa fick ungefär hälften betyget 3 el-
ler 4 på institutets fyrgradiga skala, där betyget 4 är det 
högsta betyget. Vi bedömer detta som ett gott utfall. Utfal-
let framgår av tabell 1. 

Flest män bland de som beviljats bidrag, trots flest 
kvinnor bland de sökande
Av tabell 1 framgår att fördelningen av betyget 4 på kön 
överensstämmer väl med fördelningen av samtliga ansök-
ningar som bedömts. Ansökningar med män som huvud-
sökande är däremot överrepresenterade bland de med be-
tyget 3, men ansökningar med kvinnor som huvudsökande 
är överrepresenterade bland de med betyget 2 respektive 
betyget 1. Att kvinnliga huvudsökande är överrepresen-
terade bland de med de båda lägre betygen kan troligen 
förklaras av att de också var överrepresenterade bland för-
hållandevis nyblivna forskare. 

Av tabell 2 framgår hur könsfördelning på huvudsökande 
utvecklades under beredningsprocessen. Andelen kvinnli-
ga huvudsökande minskade något för varje steg i proces-
sen, fram till och med att beredningsgruppen prioriterat 
21 ansökningar inför det vetenskapliga rådets beslutsmö-
te. Det är först efter att det vetenskapliga rådet gjort sin 
prioritering som det sker en radikal förändring, med resul-
tatet att över 60 procent av de som erhållit forskningsbi-
drag är manliga sökande, trots att nästan 67 procent av de 
som sökt var kvinnor.    
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Tabell 1 Betygsutfall

Betyg Totalt antal Kvinnor Män 
Betyg 4 Excellent  
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

12 67 % 33 %

Betyg 3 Mycket bra 
Stark ansökan med vissa svagheter

45 49 % 51 %

Betyg 2 Bra  
Vissa styrkor, men också vissa svagheter

39 79 % 21 %

Betyg 1 Svag  
Få styrkor och ett antal svagheter

11 82 % 18 %

Summa 107 65 % 35 %

Tabell 2: Kvinnor och män i ansökningsprocessen

Totalt antal Kvinnor Män 
Samtliga sökande 122 67 % 33 %

Samtliga med fullständig granskning 107 65 % 35 %

Prioriterade av beredningsgruppen 21 62 % 38 %

Beviljade ansökningar 8 38 % 62 %
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Detta innebär en beviljandegrad på knappt 3,7 procent för 
kvinnor och 7,5 procent för män. Med tanke på att antalet 
beviljade ansökningar är så litet, och att iakttagelsen en-
dast avser ett år, är det svårt att dra några säkra slutsatser 
om huruvida detta är en tendens eller en ren slump. Det 
bör dock uppmärksammas att UVK vid Vetenskapsrådet 
uppvisar en liknande situation, med en beviljandegrad på 
4,4 procent för kvinnor och 14,9 procent för män. 

Institutet ska enligt sin instruktion integrera ett jäm-
ställdhetsperspektiv i verksamheten och har dessutom 
ett särskilt uppdrag om jämställdhetsintegrering i regle-
ringsbrevet. I samband med det fortsatta arbetet med att 

implementera vår plan för jämställdhetsintegrering och 
med att följa upp denna kommer vi att följa utvecklingen 
över tid och även vidta ytterligare åtgärder för att integrera 
kunskapen om en jämställd bedömning i arbetet med vår 
kommande utlysning. 

Illustration: Karin Grönberg
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Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa 
• hur myndigheten har samverkat med Statens 

skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten 
med avseende på uppdraget att sprida och 
tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god 
kvalitet

• hur myndigheten har samverkat med Skolverket 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten i 
övrigt samt hur myndigheten har samverkat med 
Statens skolinspektion, Vetenskapsrådet och andra 
myndigheter och organisationer.

Nationell samverkan 
Från att under 2015 ägnat mycket tid åt att presentera det 
nya institutet och vår verksamhet, och ta del av förvänt-
ningar på oss, har 2016 ägnats mer åt att samverka kring 
sakområden och gemensamma aktiviteter.
 
Möten med de centrala skolmyndigheterna (Skolverket, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektio-
nen) har som tidigare skett både på ledningsnivå och på 
handläggarnivå. Kontakterna på ledningsnivå syftar bland 
annat till att skapa förutsättningar för samverkan och er-
farenhetsutbyte mellan myndigheterna. Institutets myn-
dighetschef ingår t.ex. i nätverket för utbildningsmyndig-
heterna. Kontakterna på handläggarnivå har främst utgått 
från pågående projekts behov av att kartlägga den befint-
liga kunskapen inom vars och ens område, och att identi-
fiera vilka projekt och andra aktiviteter som pågår med an-
knytning till det aktuella ämnet inom andra myndigheter. 

Under 2016 har frågor om spridning och tillgängliggöran-
de av resultaten från de systematiska översikterna kommit 
upp mer på dagordningen än tidigare i dialogen med de 
övriga skolmyndigheterna, men även med andra aktörer 
som till exempel Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
och de olika lärar- och skolledarorganisationerna. I och 
med att de första översikterna kommer att publiceras un-
der 2017 kommer frågan att successivt bli än mer aktuell, 
och framför allt mer konkret, framöver. 

Institutet har samverkat med Vetenskapsrådet (VR) om 
bland annat ett gemensamt seminarium i Almedalen 2016, 
där också föreningen Vetenskap och Allmänhet ingick som 
arrangör. Under 2016 påbörjades även arbetet med att 
förbereda för att institutet under 2017 ska genomföra sin 
utlysning av forskningsbidrag i Prisma, ett ansökningssys-
tem som VR svarar för.  

Vi har även inlett ett samarbete med Kungl. Vetenskap-
sakademien (KVA). KVA:s arbetsgrupp Framtidens skola 
och Skolforskningsinstitutet avser att ansöka om bidrag 

för att anordna en konferens i september 2017 om prak-
tiknära skolforskning och modeller för samverkan mellan 
skola och forskning. 

Ett nätverk (ESS) mellan de tre svenska aktörer som pro-
ducerar systematiska översikter (Skolforskningsinstitutet, 
SBU och EviEM) har skapats på Skolforskningsinstitutets 
initiativ. Nätverket har haft möten vid tre tillfällen under 
året. Vid mötena deltar ledning och projektledare. Fokus 
ligger främst på metodutvecklingsfrågor. 

Utöver detta har institutet samverkat med flera andra or-
ganisationer, t.ex. med SKL, Friskolornas riksförbund och 
Göteborgs universitet om den försöksverksamhet som be-
skrivits ovan. Via de regionala utvecklingscentra (RUC) 
och via olika forskare har vi mer indirekt börjat närma oss 
lärarutbildningarna. Inför 2017 är dock planen att etablera 
en mer direkt kontakt med dessa. 

Internationell samverkan
Skolforskningsinstitutet är medlem i EIPPEE (Evidence 
Informed Policy and Practice in Education in Europe), ett 
nätverk för bland annat organisationer som arbetar med 
att göra systematiska översikter. I nätverket ingår orga-
nisationer från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, 
Danmark och Norge. Deltagande i nätverket bidrar till 
erfarenhetsutbyte och fördjupade kunskaper inte minst i 
fråga om metoder och metodutveckling. Skolforskningsin-
stitutet har under 2016 deltagit i två möten med nätver-
ket. Vi deltog också i konferenser med inbjudna talare och 
seminarier, som genomförts i anslutning till nätverksmö-
tena. Konferenserna handlade om förhållandet mellan 
forskning, policy och praktik.   
  
Institutet samverkar dessutom bilateralt. Tätast är samar-
betet med Kunnskapssenter for utdanning (KUS) i Norge. 
Under 2016 har flera möten anordnats om metodfrågor, 
där i stort sett samtlig personal som arbetar med syste-
matiska översikter deltagit. Vid två tillfällen har även en 
delegation från Tyskland deltagit. Dessa har visat ett stort 
intresse för det utvecklingsarbete vi och KUS bedriver. Vi 
samverkar vidare aktivt med t.ex. EPPI-center i England 
vid University College London och med Campbell Collabo-
ration. Både Kunnskapssenter och EPPI-center deltar ak-
tivt i de aktiviteter som anordnas inom ramen för EIPPEE. 

Skolforskningsinstitutet har vidare varit representerat i 
organet Nordic Forum inom ramen för Nordiska minister-
rådets projekt Fyrtårnsprojektet: Videndeling til brug for 
nordiske praktikere. Vi har vidare deltagit vid flera andra 
nordiska arrangemang. 

Nationell och internationell samverkan
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Kommunikation är en strategiskt viktig uppgift för Skol-
forskningsinstitutet, inte minst för att resultaten från våra 
systematiska översikter ska få det genomslag i förskolan 
och skolan som är avsikten. Initialt var den stora utma-
ningen att kommunicera institutets uppdrag på ett sådant 
sätt att förväntningarna på myndigheten kom att stämma 
överens med vårt uppdrag. 

Under 2016 har verksamheten kommit igång och kom-
munikationen har mer konkret kommit att handla om 
inriktningen av våra pågående systematiska översikter, 
utlysning av forskningsbidrag samt fördelningen av dessa 
bidrag. Under 2016 har vi dessutom genomfört flera akti-
viteter i syfte att utveckla institutets kommunikation inför 
2017 års publiceringar av systematiska översikter. 

Vid utgången av 2016 beslutade vi även att förstärka insti-
tutets kommunikationsverksamhet genom att anställa en 
kommunikationsansvarig. 

Webb och sociala medier 
Ökad aktivitet på webben 
Webbplatsen är en av institutets viktigaste kommunika-
tionskanaler. Under året har en ny startsida tagits fram 
för att besökarna lätt ska få en överblick över vårt uppdrag 
och aktuella verksamhet. Det ska vara enkelt att navigera 
till önskad information om till exempel vårt uppdrag, om 
våra pågående projekt eller utlysningar av forskningsme-
del samt om vem man kan vända sig till. 

Aktiviteten på institutets webbplats har ökat från 2015 till 
2016. Det framgår av tabell 3 nedan. Under 2016 har vi 
haft drygt 29 000 besökare på webbplatsen, varav knappt 

15 900 unika besökare. Antalet sidvisningar var ca 95 600.
För att ytterligare tillgänglighetsanpassa webbplatsen för 
besökare med funktionsnedsättningar lät vi under 2016 
översätta delar av innehållet till lättläst svenska och till 
teckenspråk.

För att uppfylla kraven på hur myndigheter ska arkivera 
offentlig information har institutet upphandlat en tjänst 
för digital arkivering av webbplatsen. 
 
Sociala medier – allt fler följare på Twitter
På Twitter länkar Skolforskningsinstitutet till bland an-
nat egna nyheter på webbplatsen, information om när 
medarbetare vid institutet deltar på mässor, konferenser 
och seminarier samt information om aktiviteter som vi 
själva anordnar. Våra följare är bland andra myndigheter, 
organisationer, fackliga organisationer, lärare, skolledare, 
politiker, forskare och journalister. 

Antalet följare av Skolforskningsinstitutets twitterkonto 
ökar stadigt och i december 2016 hade myndigheten ca  
1 300 följare, mer än en fördubbling jämfört med i decem-
ber 2015. Under 2016 skrev myndigheten 120 tweets som 
visades nästan 100 000 gånger, även det en kraftig ökning. 
Främsta tweet var: ”Vad betyder det att arbeta på veten-
skaplig grund i undervisningen? #skolledarkongressen”. 
Den visades knappt 3 400 gånger. Samma tweet hade även 
flest omnämnanden (138). 

Under 2016 har vi publicerat en text om Skolforskningsin-
stitutet på Wikipedia. Vidare har en YouTube-kanal 
för filmer från Skolforskningsinstitutet skapats samt ett 
konto på Linkedin, i första hand för att informera om ut-
lysta tjänster.

Kommunikation

Tabell 3: Aktivitet på webben och på Twitter 

2015 2016
WEBB

Besök/sessioner (antal) 21 689 29 196

Unika besökare (antal) 13 843 15 865

Sidvisningar (antal) 67 653 95 585

Sidor/sessioner (antal) 3,12 3,27

Genomsnittlig sessionslängd (minuter) 1:49 2:22

TWITTER

Följare (antal) 533 1279

Tweets (antal) 64 120

Tweetvisningar (antal) 31 800 98 440

Källa: Google analytics och Twitter analytics
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Nyhetsbrev – med hög visningsprocent
Ett digitalt nyhetsbrev med information om aktuella hän-
delser, nyheter och evenemang lanserades under 2016. 
Under året gavs fem nyhetsbrev ut. Syftet är att snabbt, 
enkelt och kostnadseffektivt få ut information om aktuella 
händelser och samtidigt öka trafiken till webbplatsen.

I december 2016 hade nyhetsbrevet 420 prenumeranter. 
Nyhetsbrevet hade en visningsfrekvens på 65 procent, vil-
ket visar att intresset är stort och innehållet är relevant för 
prenumeranterna.

Film – Skolforskningsinstitutet på två minuter
En film som på cirka två minuter presenterar myndighet-
ens uppdrag med några enkla tecknade scener lanserades 
under 2016. Filmen ligger på institutets webbplats och på 
YouTube. Den har också använts av medarbetarna på ut-
ställningar samt vid föreläsningar och seminarier. 

Mässor och konferenser – stort intresse 
Under 2016 har institutets myndighetschef och andra med-
arbetare deltagit på många nationella och internationella 
konferenser och seminarier, bland annat för att presente-
ra Skolforskningsinstitutets verksamhet och uppdrag. Allt 
mer har dock deltagandet handlat om innehållsliga teman 
som ”undervisning på vetenskaplig grund”, metoder och 
modeller för genomförande av systematiska översikter, 
forskning om förskola och skola, etc.  Se tabell 4.

   Mässor vi ställt ut på under 2016
    15-16 mars Nordisk Skolledarkongress i Göteborg
    13 april Lärarnas forskningskonvent i Stockholm
    30 sept Forskarfredag i Stockholm

Utöver de konferenser och seminarier där institutets med-
arbetare haft en roll som deltagare i paneler eller som 
talare har vi även deltagit i flera konferenser av betydel-
se, t.ex. Evidence Works (London), Innovation for Jobs, 
Leadership Forum (Washington), Knowledge is power 
– education, jobs and equality in the 21st century (tanke- 
smedjan Policy Network, Socialdemokraterna) och Bakom 
kulisserna på forskningspolitiken – vad kan näringslivet 
vänta sig (Svenskt Näringsliv). 
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Datum Arrangemang Arrangör
26-27 jan Rikskonferens Bättre skola Swedish Institute for Quality (SIQ)

3 feb Akademiernas högskolepolitiska forum Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

3 feb Skolchefsnätverk Sveriges kommuner och landsting (SKL)

22 feb Presentation, Skolforskningsinstitutet Utbildningsutskottet

9 mars Regionalt lektorsmöte FoU-enheten, Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

15-16 mars Nordiska skolledarkongressen Skolforskningsinstitutet, Skolledarna

21-22 mars Skolpolitisk konferens Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

6-7 april Evidence and Data Informed Policy Making for Education: Ways 
Forward i Haag, inkl. EIPPEE-nätverk

European Commission 

8 april Rikskonferens för lärare i samhällskunskap Föreningen Lärare i samhällskunskap

13 april Lärarnas forskningskonvent i Stockholm Lärarförbundet

11 maj Presentation av Skolforskningsinstitutet Högskolan i Väst

13 maj Förvaltningschefsnätverk FoU-Skola, Kommunförbundet Skåne

17-19 maj Learning for newly arrived Kungliga Vetenskapsakademien

20 maj Nationell RUC-konferens i Dalarna Regionalt utvecklingscentrum

24 maj How to improve school results? Policy design, implementation 
and evaluation

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring (IFAU)

2 juni The relationships between research policy and practice in 
education

Knowledge Center for Education, Skolforskningsinstitutet

7 juni Presentation, Skolforskningsinstitutet Malmö Högskola

4 juli Seminarium i Almedalen: Hur kan vi ta tillvara nyanlända elever 
och lärare i skolkrisens Sverige?

Malmö Högskola

5 juli Seminarium i Almedalen: Är skolan för vetenskapligt grund? Skolforskningsinstitutet, Vetenskapsrådet, Vetenskap & 
allmänhet

5 juli Seminarium i Almedalen: Rektorsutbildningarna Mittuniversitetet

6 juli Seminarium i Almedalen: Forskningssamverkan för skolutveck-
ling

Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

6 juli Seminarium i Almedalen: Skolutveckling på vetenskaplig grund 
– hur når vi dit?

Helsingborgs stad

22 aug Symposium om svensk lärarutbildning Skolkommissionen

1 sept Seminarium för rektorer och förskolechefer i Jämtland om en 
utbildning på vetenskaplig grund

Regionalt utvecklingsnätverk

1 sept Aktuell skolpolitik Regionförbundet Västerbottens län

7 sept Konferens Leda lärande Stockholm stad

7-9 sept Symposium: Research and policymaking in education Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Wennergrenstiftelsen

24-25 sept What Works Global Summit 2016 Campbell Collaboration

29 sept Skolledarkonferens Högskolan i Kristianstad

30 sept Forskarfredag i Stockholm Vetenskap & Allmänhet

29-30 sept Evidence works 2016 - a global forum for government Alliance for Useful Evidence

6 okt Skolledaren och forskningen Umeå universitet

10-11 okt Seminarium om utbildning på vetenskaplig grund på rektorsut-
bildningen

Stockholms universitet

19 okt Nätverksseminarium Qualis Kvalitetssäkring

24 okt Samverkan och etik Linnéuniversitetet

26 okt Samverkanskonferens Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

26 okt Vetenskap och beprövad erfarenhet – Skola Lunds universitet

27-29 okt Människors livsfrågor i forskning och undervisning Sigtunastiftelsen

31 okt Karolinska institutet (KI)

8-9 nov The EIPPEE Conference 2016 i Köpenhamn, inkl. EIPPEE-nät-
verk  

Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe 
(EIPPEE)

10, 14, 17,  
23 nov

Gymnasiekonferenser Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Tabell 4: Konferenser och seminarier vi deltagit i under 2016

Skolforskningsinstitutet Årsredovisning 2016 
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byggt och friskt varumärke ca 3.5. Skolforskningsinstitutet 
har ett KPI® på 2.0 vilket innebär att den kännedom man 
hittills byggt upp har förvaltats/fördjupats på ett bra sätt.

Institutets nuvarande position visar på en bred förankring, 
tydlig verksamhetsidé och goda relationer med skolvärl-
den. När det gäller engagemang hos respondenterna för 
Skolforskningsinstitutet så är utfallet enligt det företag 
som genomfört mätningen förvånansvärt bra med tanke 
på myndighetens korta historia. 

Aktiviteter för att utveckla 
kommunikationen 
Under 2016 har institutet genomfört en rad aktiviteter 
för att utveckla vår kommunikation och förmåga att göra 
resultaten av våra kommande systematiska översikter 
tillgängliga för förskollärare, lärare, skolledare och andra 
verksamma i förskolan och skolan: 

• En kommunikationsstrategi har fastställts för 
hur institutets verksamhet, uppdrag och resultat ska 
kommuniceras. En konsult har dessutom anlitats 
och lämnat förslag till hur kommunikationsstrategin 
kan förverkligas. Bland annat blev då behovet av en 
målgruppsanalys tydlig. 

• En målgruppsanalys har initierats, i syfte att 
öka kunskapen om hur målgruppen för institutets 
produkter tar del av forskningsresultat om 
undervisningen idag, vilka kanaler målgruppen 
använder för att hitta informationen, hur de helst ser 
att institutets resultat ska presenteras etc. Resultaten 
av denna kommer att presenteras i början av 2017. 

• En kännedomsundersökning har genomförts (se 
vidare nedan).

• Även riktlinjer för hur institutet ska hantera media 
och Twitter har fastställts.

• En workshop för att diskutera verksamhetsidé, 
vision och kärnvärden har genomförts med alla 
medarbetare.
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Skolforskningsinstitutet i redaktionella medier 
Skolforskningsinstitutet förekom i 221 redaktionella ar-
tiklar under 2016. Det är något färre än året innan, men 
däremot är relevansen något högre i och med att institu-
tet omnämnts i ingresser eller rubriker i något större ut-
sträckning. 

Ett par händelser fick extra stor medieexponering i redak-
tionella medier under året. Störst exponering fick institutet 
i april i samband med att Skolforskningsinstitutet publice-
rade en debattartikel tillsammans med flera andra organi-
sationer på temat att lärarutbildningen bör behandlas som 
andra professionsutbildningar med en egen forskarutbild-
ning och därmed också ett eget basanslag för forskning. 
Den andra händelsen som skapade stor exponering var 
PISA-resultaten som presenterades i december. Flera tid-
ningar publicerade då artiklar där Skolforskningsinstitutet 
omnämndes. 

De flesta artiklarna under 2016 hade en neutral ton. Tona-
litetsvärde, Net Tonality Score (NTS), räknas ut genom att 
subtrahera procentenheten negativa inlägg med procent-
enheten positiva inlägg under en given tidsperiod.

Stora förväntningar på institutet i attityd- och 
kännedomsmätning 
Skolforskningsinstitutet har genomfört en attityd- och 
kännedomsmätning för att ta reda på hur välkänt insti-
tutet är och vilka attityderna till oss är. Undersökningen 
kommer även bli en utgångspunkt för kommande uppfölj-
ningar.

Trots vår korta historia har Skolforskningsinstitutet lyck-
ats bygga upp en relativt hög kännedom, speciellt bland 
företrädarna för landets skolhuvudmän. Hela 70 procent 
av dessa har kännedom om myndigheten och 20 procent 
nämner Skolforskningsinstitutet spontant. I denna grupp 
har dessutom drygt 25 procent en positiv attityd till insti-
tutet medan övriga är indifferenta.

Bland samtliga som ingick i studien (förskollärare, lärare 
i grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbild-
ningen, skolledare, skolhuvudmän samt företrädare för 
myndigheter och organisationer) kände 25 procent till 
Skolforskningsinstitutet och cirka 10 procent hade en po-
sitiv attityd till institutet. 

Varumärkesindex Brand KPI® ger ett mått på varumär-
kets förmåga att bygga relationer och lojalitet. Högsta 
teoretiska värde är 11.0 vilket skulle innebära att alla som 
överhuvudtaget känner till ett varumärke också har det 
som förstahandsval. I verkligheten har ett normalt, väl
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Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa 
de åtgärder myndigheten har vidtagit för att utveckla och 
säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myn-
digheten.

Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet i antal an-
ställda. Vi engagerar dock väsentligt fler personer i vår 
verksamhet, som experter eller i olika former av referens-
funktioner. Sedan 2015 har myndigheten gått från att vara 
i ett uppbyggnadsskede till att under 2016 varit i stort sett 
fullt bemannad. För att undvika luckor har vi vid behov 
bemannat vissa tjänster med personal från bemannings-
företag. 

Hög kompetens i myndigheten
Kompetensen inom myndigheten är mycket hög. Samtliga 
projektledare är disputerade inom sinsemellan olika disci-
pliner; myndighetschefen och ytterligare en medarbetare 
är docenter. Kompetensen täcker både kvalitativ och kvan-
titativ forskningsmetodik. Övriga anställda i kärnverksam-
heten har som lägst en universitets- eller högskoleexamen.

För medarbetarna i översiktsprojekten sker en stor del av 
kompetensutvecklingen inom ramen för det gemensamma 
utvecklingsarbete som hela tiden pågår. Det innebär att en 
för oss viktig kompetensutveckling inte syns i statistiken. 
Under 2016 har dock även särskilda kompetensutveck-
lingsinsatser genomförts specifikt för de medarbetare som 
arbetar med de systematiska översikterna. Exempelvis har 
ett flertal av medarbetarna i projekten deltagit i en utbild-
ning om systematiskt översiktsarbete vid Göteborgs uni-
versitet. Vidare har utbildningsdagar hållits på institutet 
med hjälp av internationell expertis, med inriktning på 
metoder för systematiska översikter respektive om an-
vändningen av NVivo, en programvara som används för 
analys inom kvalitativ forskning. En medarbetare har 
dessutom gått en kurs i bibliometri. Kompetensutveckling 
har utöver detta skett även inom ramen för samverkan 
med både nationella och internationella samarbetspart-
ners, t.ex. Kunnskapssenter for utdanning i Norge och  
EPPI-center i England. 

Vidare har en medarbetare på 25 procent av sin arbetstid 
getts möjlighet att följa en utbildning på avancerad nivå 
vid Göteborgs universitet — ”Evidens i praktiken: Föränd-
ring av verksamheter utifrån evidens”. Detta har gjorts i 
anslutning till den försöksverksamhet som redogjorts för 
ovan. 

Samtlig personal, inklusive inhyrd personal, har dessutom 
genomgått en utbildning i klarspråk. Dessutom har två 
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medarbetare deltagit i de utbildningstillfällen som anord-
nats i anslutning till uppdraget om jämställdhetsintegre-
gering. Vidare har personal deltagit i utbildningar avseen-
de diarieföring respektive offentlighet och sekretess.

Externa forskare och andra experter viktig resurs
Externa forskare och andra experter utgör en viktig resurs 
för vår kompetensförsörjning. I arbetet med de systema-
tiska översikterna svarar projektledarna för att arbetet be-
drivs enligt de metoder och det protokoll som fastställts 
för respektive översikt. De kan däremot inte, annat än un-
dantagsvis, vara experter på just den fråga som översikten 
fokuserar på. Till varje projekt knyts därför flera externa 
forskare med sådan specifik kompetens. På motsvarande 
sätt har externa forskare en central roll som sakkunniga 
vid beredningen av forskningsansökningarna. Dessa ska 
vara professorer eller docenter. 

Under 2016 har samarbetet med externa forskare och an-
dra experter ökat och utvecklats. Varje översiktsprojekt 
har t.ex. knutit till sig två eller tre forskare. Totalt handlar 
det om tolv forskare, varav åtta är kvinnor och fyra män. 
Sammantaget har de lagt ned knappt 1 700 timmar på det-
ta under 2016, i snitt 141 timmar per expert. 

Beredningsgruppen för 2016 års utlysning av forsknings-
bidrag bestod av en ordförande och ett ordförandestöd, 
båda professorer, samt tretton sakkunniga, antingen pro-
fessorer eller docenter. Av dessa totalt femton personer är 
6 kvinnor och 9 män. De tretton sakkunniga bedömde i 
snitt drygt 16 ansökningar, varav de var föredragande för 
i snitt 8.    

Några data om personalen 
Vid utgången av 2016 hade Skolforskningsinstitutets tret-
ton anställda, varav en var tjänstledig. Av dessa tretton var 
elva kvinnor och två män. Åldern på de anställda varierade 
vid samma tidpunkt mellan 38 och 63 år, med en median-
ålder på 49 år. Detta innebär en ökning från året innan. 
För att hantera glapp i samband med personalomsättning 
fanns vid utgången av 2016 dessutom två personer inhyr-
da från bemanningsföretag.

I början av 2016 slutade två medarbetare och under som-
maren avbröts en provanställning på arbetsgivarens initi-
ativ innan den övergick till en tillsvidaretjänst. I slutet av 
sommaren slutade en medarbetare för pension. 

I samband med dessa olika avgångar har sammansättning-
en av personalen förändrats och profilen på vissa tjänster 
tydliggjorts (se vidare under organisatoriska förändringar). 

Personal- och kompetensförsörjning
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att våra arbetsprocesser bedrivs med så hög kvalitet som 
möjligt. 

Institutets övergripande arbete med systematiska översik-
ter leds nu av en programansvarig, med uppdrag att ha ett 
övergripande verksamhetsansvar för de metoder och ar-
betsprocesser som tillämpas i arbetet med de systematiska 
översikterna. I dialog med myndighetsledningen fungerar 
programansvarig som ett stöd till projektorganisationen i 
det löpande arbetet och leder institutets gemensamma ut-
vecklingsarbete i form av regelbundna metodseminarier. 
För planering, samordning och dokumentation av semi-
narieverksamheten finns även en programsekreterare. 
Uppdragen som programansvarig och programsekreterare 
kombineras med reguljär projektledning. Ett aktivt arbe-
te med projektledning av systematiska översikter ger bäst 
förutsättningar för att löpande kunna vara en del i att iden-
tifiera och analysera angelägna utvecklingsområden.

Institutet har under året även förtydligat uppdraget för viss 
personal som arbetar med systematiska översikter. Två av 
tre tjänster som projektassistent har inriktats mer entydigt 
mot uppdraget som informationsspecialist, dvs. att bland 
annat arbeta med sökningar i forskningsdatabaser.  

Under 2016 prövades modellen med en huvudansvarig 
för arbetet med utlysning och fördelning av forskningsbi-
drag. Det visade sig dock svårt att i den rollen förena både 
den vetenskapliga kompetensen som krävs med ansvar för 
logistik och administration. Arbetet med utlysningen av 
forskningsbidrag lyder nu direkt under myndighetsche-
fens vad gäller bland annat frågor om myndighetens forsk-
ningsprofil och årliga inriktning. Flera av myndighetens 
projektledare är involverade i detta arbete. Kanslichefen 
svarar för att samordna logistiken och administrationen 
kring utlysningarna, främst med stöd av en administratör.
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Institutet har under 2016 rekryterat två projektledare, en 
informationsspecialist (projektassistent) och inför 2017 
även en administratör. 
 
Sjukfrånvaron var 2,16 procent 2016, att jämföra med 0,9 
procent 2015. 65 procent av sjukfrånvaron 2016 utgjordes 
av långtidssjukfrånvaro. 

Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar var knappt 6 
dagar per årsarbetskraft.

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning, 
vars resultat bland annat legat till grund för vissa organi-
satoriska förändringar (se nedan). 

Styrning och stöd
Successivt har formerna för den interna styrningen etable-
rats med gemensamma beslutsrutiner och enhetliga for-
mer för planering av projekt. Arbetet med att ta fram och 
fastställa policyer och riktlinjer har fortsatt. Fortfarande 
kvarstår dock att fastställa vissa dokument, som först ska 
samverkas om internt.    

Utvecklingen av myndighetens stödverksamhet har under 
2016 präglats av att myndighetens verksamhet har etable-
rats jämfört med 2015. Det framgår t.ex. av att antalet bok-
förda fakturor ökat med ca 25 procent från 2015 till 2016 
och att antalet registrerade ärenden i diariet har ökat med 
ca 40 procent under samma period. Det senare är helt en 
effekt av det stora antalet ansökningar i samband med ut-
lysningen av forskningsbidrag. Administrationen av avtal/
överenskommelser och ersättningar för alla experter och 
sakkunniga har tillkommit sedan året innan. Det gäller 
även den omfattande administrationen kring utlysningen 
och fördelningen av forskningsbidrag. 
   
Fokus i stödverksamheten har vidare flyttats från upp-
handling av möbler, teknik och tjänster och implemen-
tering av verksamhetsstödjande system till utveckling av 
befintliga system. Exempelvis har institutet under 2016 
med konsultstöd upprättat en arkivplan bestående av en 
dokumenthanteringsplan, inklusive regler för gallring, 
och en klassificeringsstruktur. Vidare har vi lämnat in en 
gallringsframställan till Riksarkivet i syfte att så långt som 
möjligt kunna bygga upp ett e-arkiv i stället för ett pap-
persarkiv.

Organisatoriska förändringar
Skolforskningsinstitutet har under 2016 genomfört flera 
förändringar av sin organisation. Det har gjorts i syfte 
att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt, så 

Övrig verksamhet och verksamhetsutveckling
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Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens 
verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla 
och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsom-
råde.

Skolforskningsinstitutet har under 2016 fortsatt sitt arbete 
med att ta fram ett uppföljnings- och utvärderingssystem. 
Det ska möjliggöra att beskriva, följa upp och analysera 
genomslaget av Skolforskningsinstitutets insatser och ska 
innefatta uppgifter om vad som ska inhämtas eller regist-
reras samt hur, när, hur ofta och varför det ska göras. Un-
der arbetet har vi bland annat identifierat indikatorer för 
att kunna mäta verksamhetens måluppfyllelse. 

Det är en utmaning att utveckla former för att utvärdera 
vilket mottagande, användning och påverkan våra syste-
matiska översikter får i verksamheterna. Den försöksverk-
samhet som redovisats ovan har dock syftet att testa en 
struktur för att pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och 
metoder i undervisningen som presenteras i institutets 
kommande systematiska översikter. 

Det saknas förutsättningar för att redan nu redovisa upp-
följnings- och utvärderingsresultat för kärnverksamheten, 
helt enkelt för att vi än så länge inte publicerat några resul-
tat. Vad gäller fördelningen av forskningsbidrag saknas än 
så länge referenser till tidigare utlysningar. 

Institutet har dock under året genom digitala enkäter 
följt upp hur de som berörts av våra olika aktiviteter har 
uppfattat dem. Det handlar om såväl möten med externt 
inbjudna, försöksverksamheten som 2016 års utlysning. 
När det gäller utlysningen har vi följt upp hur de sökande 
uppfattade anvisningar och ansökningsformulär samt hur 
både beredningsgruppen och det vetenskapliga rådet upp-
fattat processen och de möten de deltagit i. Underlagen 
har både bekräftat att de som deltagit i de olika aktivite-
terna i stort varit nöjda, men har även gett oss kunskap om 
möjliga förbättringar. 

Uppföljning och utvärdering

Illustration: Karin Grönberg
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Av tabellen framgår att den absoluta merparten, 83,5 pro-
cent, av de totala verksamhetskostnaderna under 2016 har 
avsett institutets ena huvuduppgift, att göra forsknings-
sammanställningar. Institutets andra huvuduppgift, att 
utlysa och fördela forskningsmedel till praktiknära skol-
forskning har stått för ca 16,5 procent av de totala verk-
samhetskostnaderna.
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Skolforskningsinstitutet har under 2016 haft verksam-
hetskostnader på totalt 19 929 tkr, varav 19 900 tkr har 
finansierats med anslag. Detta innebär att verksamhets-
kostnaderna har ökat med 5 440 tkr från 2015, en kon-
sekvens av att verksamheten inte längre befinner sig i 
samma uppbyggnadsskede som året innan. Samtidigt har 
vi inte heller detta år förbrukat hela den tilldelade anslags-
posten för verksamheten, på drygt 23 000 tkr för 2016. 
Detta beror bland annat på några vakanser som uppstod i 
början av året. Det ledde i sin tur till att det tog längre tid 
än planerat att etablera två beslutade översiktsprojekt, vil-
ket utöver lägre kostnader för den egna personalen, även 
ledde till lägre kostnader än planerat för experter. 

Tabell 5: Fördelning av intäkter och kostnader på 
verksamhetens huvuduppgifter, tkr

Forsknings- 
sammanställningar

Utlysning och fördelning 
av medel för praktiknära 
skolforskning

Summa 

Verksamhetens intäkter (anslag och finansiella intäkter)

2016 16 617 3 282 19 929

2015 14 272 217 14 489

Verksamhetens kostnader

2016 16 617 3 282 19 929

2015 14 272 217 14 489

Verksamhetens kostnader

Skolforskningsinstitutet har 2016 lämnat bidrag om to-
talt 10 981 tkr till projekt för praktiknära skolforskning. 
Detta innebär att vi inte har förbrukat hela den tillgäng-
liga anslagsposten på 18 000 tkr för 2016 för finansiering 
av praktiknära skolforskning. Anledningen till detta är 
att merparten av forskarna har sökt bidrag för tre år. In-
stitutets bemyndigande på totalt 19 000 tkr, fördelat på  
11 000 tkr för 2017 och 8 000 tkr för 2018, har därmed 

Transfereringar

styrt hur stort belopp vi kunnat fördela även för 2016. 
Regelverket för hur anslag får användas gör att vi inte 
har kunnat fördela mer medel 2016 än vad de 
beviljade projekten sökt för detta år. Antalet beviljade 
projekt har därmed styrts av hur stora forskningsbidrag 
vi haft möjlighet att bevilja för 2017 och 2018. Detta är 
en situation som beror på att 2016 är det första året vi 
har fördelat forskningsmedel. 



Fakta och finansiell 
redovisning
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 19 900 14 487
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 10 0
Finansiella intäkter 3 20 3
Summa 19 929 14 489

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 -12 660 -8 989
Kostnader för lokaler -937 -924
Övriga driftkostnader 5 -5 786 -4 148
Finansiella kostnader 6 -119 -21
Avskrivningar och nedskrivningar -428 -408
Summa -19 929 -14 489

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 981 0
Lämnade bidrag 7 -10 981 0
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 456 608
Summa 456 608

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 72 145
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 691 754
Summa 763 899

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 11 460 240
Summa 460 240

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 12 558 568
Summa 558 568

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 13 -10 160 -10 513
Summa -10 160 -10 513

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 12 255 11 488
Summa 12 255 11 488

SUMMA TILLGÅNGAR 4 331 3 289

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 14

Statskapital 15 103 0
Summa 103 0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 0 98
Övriga avsättningar 17 41 17
Summa 41 115

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 18 1 117 1 507
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 629 405
Leverantörsskulder 1 524 721
Övriga kortfristiga skulder 20 367 213
Summa 3 637 2 846

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 21 551 327
Summa 551 327

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 331 3 289
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag Ing. över- Årets till-Omdispo- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
(tkr) förings- delning nerade ning disponi- över-

belopp enl. regl. anslags- belt förings-
brev belopp belopp belopp

Not

Uo 16 1:17 Ramanslag
Skolforskningsinstitutet
ap.1
Skolforskningsinstitutet 22 5 513 20 441 2 000 -4 913 23 041 -19 900 3 141

ap.2  Finansiering av 
praktiknära forskning 23 5 000 20 000 -2 000 -5 000 18 000 -10 981 7 019

Summa 10 513 40 441 0 -9 913 41 041 -30 881 10 160
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Myndighetens namn Årsredovisning 2016-12-31

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag/ Not Tilldelat Ingående Utestående
Anslagsbenämning bemyn- åtaganden åtaganden
(tkr) digande

2017 2018

Uo 16 1:17 Ramanslag
ap.2 Finansiering av
praktiknära forskning 24 19 000 0 17 997 10 496 7 501

Summa 19 000 0 17 997 10 496 7 501

Utestående 
åtagandenas 

fördelning per år
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Skolforskninginstitutets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna  
råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna
råd till denna förordning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   
tillämpar Skolforskningsinstitutet brytdagen den 5 januari. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 22 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 22 tkr (ett halvt prisbasbelopp) och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår 
till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning

5 år Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Inredningsinventarier

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst
den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare
livslängd än 3 år och kostnadsförs därför direkt.

Skolforskningsinstitutet beslutar att större anskaffningar av likartade tillgångar som 
uppgår till minst 50 tkr (exkl moms) ska betraktas som anläggningstillgångar.
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Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp var med de beräknas inflyta.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2016 2015
Totalt 2,2% 0,9%
Andel 60 dagar eller mer 64,9% 0,0%
Kvinnor - -
Män - -
Anställda   - 29 år - -
Anställda 30 år - 49 år - -
Anställda 50 år - - -

Sjukfrånvaro lämnas endast på myndighetsnivå. Redovisning avseende indelningen i grupper
lämnas inte eftersom de innehåller mindre än tio personer.
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Skolforskningsnämnden / styrelseuppdrag
Ersättning

Per-Olof Wickman, ordf. 25

Eva Björck 2
Vice ordförande i NordForsk (Nordiska ministerrådet) 
Suppleant i direktionen för stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Christofer Danielsson 4

Gabriella Ekström Filipsson 2
Styrelsemedlem i Lärarförbundet Skolledare

Ebba Hildén  2
Ledamot i Lärarförbundets referensorgan Förskola

Therese Linnér 2

Tony Mufic   2

Pernilla Nilsson 2
Ledamot i Skolverkets insynsråd

Ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd

Ledamot i Kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor

Ulla Runesson 2

Attila Szabo 2

Ledamot i styrelsen för  Matematik- och naturvetenskapsämnenas 
institutionsstyrelse vid Stockholms universitet

Styrelseledamot i IFOUS (innovation, forskning och utveckling i 
skola och förskola) 

Ledamot av samverkansberedningen för lärarutbildningar vid 
Stockholms universitet

Styrelseledamot i Gålöstiftelsen

Vice ordförande i styrelsen för NATDID (Nationellt centrum för 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik) vid Linköpings 
universitet

Ledamot i styrelsen för Forskarskolan i Science Communication 
vid Lunds universitet
Ledamot i Kungliga vetenskapsakademins arbetsgrupp 
"Framtidens skola"

Ledamot i styrelsen för Nationella forskarskolan,
Naturvetenskapens och teknikens didaktik (FontD) vid Linköpings 
univesitet
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Vetenskapliga rådet / styrelseuppdrag
Ersättning

Mara Westling Allodi, ordf 12

Sven Bölte 2
Ledamot av Centrum för Psykiatriforskning
Styrelseledamot av SB Psychologial Education and Consulting AB
Medlem PRIMA barn- och vuxenpsykiatris evidensråd
Medlem i Autism- och Aspergerföreningens expertråd

Ingrid Carlgren 1
Ledamot i styrelsen för Idéburna skolors riksförbund

Caroline Liberg 2

Lazaro Moreno 2

Monica Nilsson 2

Tine Prøitz 2

Andreas Ryve 1

Jonas Vlachos         2
Vetenskaplig rådgivare vid Skolinspektionen 
Ledamot av Riksrevisionens vetenskapliga råd 
Ledamot av SNS förtroenderåd
Styrelsemedlem i Nationalekonomiska föreningen

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Lön

Lena Adamson 1 085
Direktör
Styrelseordförande i Lena Adamson Consulting AB
Inga förmåner.

Ledamot av fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap 
vid Ö rebro universitet

Ordförande i vetenskapliga rådet vid Stockholm Teaching and 
Learning Studies

Ledamot av högskolestyrelsen vid Högskolan i Gävle (avslutat maj 
2016)
Ledamot o vice ordf i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 
kommitté

Ledamot i styrelsen för Specialpedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet

Ledamot i ledningsgruppen för Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa vid Kalrolinska institutet.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
2016 2015

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 19 900 14 487
Summa 19 900 14 487

Summa "Intäkter av anslag" (19 900 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (30 881  tkr)
på anslagen Uo 16 1:17 ap. 1 och 2. Skillnaden (10 981 tkr) redovisas i
transfereringsavsnittet som medel från statens budget för finansiering av bidrag.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 10 0
Summa 10 0

Not 3 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 12 0
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 7 3
Övriga finansiella intäkter 1 0
Summa 20 3

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 4 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 8 215 5 786

Varav lönekostnader ej anställd personal 515 44
Sociala avgifter 4 067 2 997
Övriga kostnader för personal 378 206
Summa 12 660 8 989

Not 5 Övriga driftkostnader
Resor, representation, information 446 238
Köp av varor 172 501
Köp av datatjänster 875 1 294
Köp av tjänster 4 217 1 330
Övrigt 76 785
Summa 5 786 4 148

Ökade kostnader för personal jämfört med motsvarande period föregående år beror på att 
myndigheten är under uppbyggnad.

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på att 
myndigheten är under uppbyggnad.
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2016 2015

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 118 21
Övriga finansiella kostnader 1 0
Summa 119 21

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 7 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter för finansiering av 
praktiknära forskning 10 981 0

10 981 0

Balansräkning
2016-12-31 2015-12-31

Not 8 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde  760 0
Årets anskaffningar 0 760
Summa anskaffningsvärde 760 760
Ingående ackumulerade avskrivningar -152 0
Årets avskrivningar -152 -152
Summa ackumulerade avskrivningar -304 -152
Utgående bokfört värde 456 608

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 218 0
Årets anskaffningar 0 218
Summa anskaffningsvärde 218 218
Ingående ackumulerade avskrivningar -73 0
Årets avskrivningar -73 -73
Summa ackumulerade avskrivningar -145 -73
Utgående bokfört värde 73 145

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 937 0
Årets anskaffningar 141 937
Summa anskaffningsvärde 1 078 937
Ingående ackumulerade avskrivningar -183 0
Årets avskrivningar -204 -183
Summa ackumulerade avskrivningar -387 -183
Utgående bokfört värde 691 754

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt 460 240
Summa 460 240
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2016-12-31 2015-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 207 205
Förutbetalda leverantörsfakturor 351 363
Summa 558 568

Not 13 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -10 513 0
Redovisat mot anslag 30 881 14 487
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -40 441 -25 000
Återbetalning av anslagsmedel 9 913 0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -10 160 -10 513

Summa Avräkning med statsverket -10 160 -10 513

Not 14 Myndighetskapital
Myndighetskapital består endast av statskapital avseende inlån av konst

Not 15 Statskapital
Statskapital utan avkastningskrav avseende konst 103 0
Utgående balans 103 0

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 98 0
Årets pensionskostnad -45 98
Årets pensionsutbetalningar -53 0
Utgående avsättning 0 98

Not 17 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 17 0
Årets förändring 24 17
Utgående balans 41 17

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 507 0
Under året nyupptagna lån 38 1 915
Årets amorteringar -428 -408
Utgående balans 1 117 1 507

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 7 000 7 000
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2016-12-31 2015-12-31

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt 92 0
Arbetsgivaravgifter 378 209
Leverantörsskulder andra myndigheter 159 196
Summa 629 405

Not 20 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 367 205
Skuld till personal 0 8
Summa 367 213

Not 21 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 349 135
Upplupna kostnader för revision och bokslutstjänster 202 192
Summa 551 327

Anslagsredovisning

Not 22 Uo 16 1:17 ap.1 
Skolforskningsinstitutet

Anslaget är räntebärande.

Not 23 Uo 16 1:17 ap.2 
Finansiering av praktiknära forskning
Hela ingående överföringsbeloppet från 2015, 5 000 tkr, har indragits.
Enligt regeringsbeslutet 2016-04-07 (U2016/01679/S) har anslagsposten minskat med 
2 000 tkr genom omdisponering.
Anslaget är räntebärande. 

Beställningsbemyndiganden

Not 24 Uo 16 1:17 ap.2 

.
Finansiering av praktiknära forskning
Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en bemyndiganderam på 19 000 tkr 
Åtagande vid årets slut uppgår till 17 997 tkr, vilket är 95 % av disponerat belopp.

Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en anslagskredit på 613 tkr. 
Under 2016 har myndigheten inte utnyttjat krediten.

Skolforskningsinstiutet får disponera  600 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% 
av föregående års tilldelning, 20 000 tkr enligt regleringsbrevet.

Enligt regeringsbeslutet 2016-04-07 (U2016/01679/S) har anslagsposten tillförts 2 000 tkr 
genom omdisponering.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 
UPPGIFTER
(tkr) 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 7 000 7 000
Utnyttjad 1 117 1 507

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 2 500 2 000
Maximalt utnyttjad 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 12 0
Räntekostnader 118 21

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Övriga avgiftsintäkter 10 0

Avgiftsintäkter som ej disponeras Ej tillämplig

Anslagskredit
Beviljad
U16 1:17 ap 1 613 600
U16 1:17 ap 2 0 0
Utnyttjad 0 0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
U16 1:17 ap 1 3 141 5 513
U16 1:17 ap 2 7 019 5 000

Bemyndiganden
Tilldelade 19 000 5 000
Summa gjorda åtaganden 17 997 0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 12 10
Medelantalet anställda (st)* 14 11

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 615 1 406

Kapitalförändring
Årets 0 0
Balanserad 0 0

* I beräkningen av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Solna 2017-02-22

Lena Adamson
Direktör

41






