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1. Inledning 

1.1 Skolforskningsinstitutets uppdrag 
Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet med uppgift att verka för 
att undervisningen inom det svenska skolväsendet vilar på vetenskaplig 
grund, i enlighet med 1 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Portalparagrafen i institutets instruktion (2014:1578) lyder: 

Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skol-
väsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera 
undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och 
elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för 
elever. 

Institutet har två huvuduppgifter; dels att sammanställa forskning för 
praktiknära användning av skolan verksamma, dels att utlysa och fördela 
forskningsmedel för praktiknära forskning inom områden där sådan 
forskning saknas. 

Vid institutet finns en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd. 
Nämnden beslutar om inriktningen av årets utlysning och rådet beslutar 
om vilka projekt som ska beviljas forskningsbidrag. Läs mer om nämnden 
här och om rådet här.  

Skolforskningsinstitutets ställer, i enlighet med sin instruktion, samma 
krav på högsta vetenskaplig kvalitet som andra svenska forskningsråd, 
exempelvis Vetenskapsrådet. Dessutom ställer institutet lika höga krav på 
forskningsfrågornas relevans för de verksamma i förskolan och skolan 
som på den vetenskapliga kvaliteten. Samtliga projekt ska genomföras i 
samverkan med de förskolor och skolor där projekten bedrivs. 

Beredningen av ansökningarna genomförs i två steg. I det första bedöms 
om projekten uppfyller de formella krav och obligatoriska relevanskrav 
som ställs. De ansökningar som uppfyller dessa krav går i ett andra steg 
vidare till en kvalitetsgranskning. 

1.2 Om anvisningarna 
Dessa anvisningar ger information om bland annat 

• Skolforskningsinstitutets forskningsprofil 
• inriktningen av årets utlysning 
• hur en ansökan om forskningsbidrag ska utformas 
• hur beslut meddelas 
• offentlighet och tillgänglighetskrav. 

http://www.skolfi.se/om-oss/organisation/skolforskningsnamnden/
http://www.skolfi.se/om-oss/organisation/det-vetenskapliga-radet/
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Det är ansökan och ingenting annat som bedöms i beredningsprocessen. 
Därför är det viktigt att du som ansöker om forskningsbidrag från institu-
tet tar del av och följer anvisningarna noga. Ansökan sker i ansöknings-
systemet Prisma.  

Ett kalendarium för utlysningen finns på institutets webbplats. Där finns 
även presentationer av de projekt som beviljats forskningsbidrag 2016 
och 2017. Inom kort kommer vidare en uppföljning av de två första årens 
utlysningar med avseende på utfall och process läggas ut på webbplatsen.  

2. Inriktning för 2018 års utlysning 
Skolforskningsnämnden har beslutat att inriktningen för 2018 års 
utlysning ska vara forskning om:  

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande 
och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.  

Denna inriktning innebär ingen särskild avgränsning eller profilering 
inom ramen för Skolforskningsinstitutets forskningsprofil (se nedan), då 
nämnden bedömer att det viktigaste än så länge är att etablera denna 
profil. På sikt kommer institutets arbete med att genomföra forsknings-
sammanställningar, t.ex. systematiska översikter, bidra med underlag för 
att identifiera så kallade kunskapsluckor som vissa år kan komma att 
föranleda mer riktade utlysningar.  

3. Skolforskningsinstitutets forskningsprofil – 
praktiknära skolforskning1  
Med praktiknära skolforskning avser Skolforskningsinstitutet: 

• Forskning som har sin grund i frågeställningar och utmaningar som är 
angelägna för förskolans och skolans professioner. 

• Forskning som leder till kunskap som förskolans och skolans 
verksamma kan använda för att förbättra sina metoder och arbetssätt 
i undervisningen. 

• Forskning som bygger på samverkan mellan skolans professioner och 
forskare och som präglas av insikten om båda perspektivens gemen-
samma betydelse för att ny kunskap ska utvecklas. 

                                                        
1 Vad gäller den typ av praktiknära skolforskning som Skolforskningsinstitutets utlysningar avser 
finns ett antal alternativa benämningar, till exempel praxisforskning, praxisnära forskning, klinisk 
forskning och utvecklings-, förbättrings-, förändringsforskning eller undervisningsförbättrande 
forskning. För att understryka närheten till undervisningen och klassrumssituationen använder 
Skolforskningsinstitutet begreppet praktiknära. Detta ska inte tolkas som att institutet därmed tagit 
ställning i de begreppsdiskussioner med vetenskapsteoretiska förtecken som pågår inom den 
akademiska världen. 

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/
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• Forskning som även kan leda till en framväxt av nya typer av 
forskningsmiljöer. 

Kunskapsintresset – utveckling och förbättring av undervisningen 
Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsknings-
institutet finansierar är således att den ska utgå från de behov, utma-
ningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma2 
möter i anslutning till undervisningen3. Kunskapsintresset avser i första 
hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och 
förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och 
lärande. 

Vetenskaplig kvalitet och professionsrelevans i förening 
Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både 
professionsrelevant, dvs. vara angelägen och användbar för skolans verk-
samma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.  

Samarbete mellan akademi och förskola/skola är en grundförutsättning 
Praktiknära skolforskning innebär i institutets mening forskning för och 
med, förskolelärare, lärare och andra verksamma i förskolan och skolan. 
Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan eller 
skolan, och i direkt anslutning till undervisningen. Vi ser också positivt på 
att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller 
skolan ingår i forskarlaget.   

Forskningsdesignerna kan variera 
Resultaten från de projekt som institutet finansierar kan inte stanna vid 
enbart övergripande teoribildning utan måste också kunna omsättas 
direkt i praktiken.  

För att säkerställa resultatens överförbarhet till praktiken behöver man i 
den praktiknära forskningen ställa en rad olika frågor. Verksamma kan 
vara intresserade av att veta både vilka metoder och arbetssätt som funge-
rar respektive inte fungerar, och hur och varför eller i vilka sammanhang 
arbetssätten visat sig fruktbara. 

Institutet ser därför behov av både vad som traditionellt brukar betecknas 
som kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och forsknings-
metoder, men också av kombinationer av sådana. Det kan handla om 
såväl effektstudier, fall- eller observationsstudier, learning studies, design 
based research (DBR) som replikationsstudier, dvs. att en undersökning 
                                                        
2 I denna text används begreppen ”skolans verksamma” och ”professionen” synonymt. Begreppen 
avser i huvudsak förskollärare och lärare, men även andra yrkesgrupper inom förskolan och skolan 
kan givetvis ingå. 
3 Med undervisning avses i enlighet med 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) ”sådana målstyrda processer 
som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskaper och värden”.  
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upprepas på samma datamaterial med samma eller ny metod, eller att ett 
annat datamaterial används för att testa tidigare resultats giltighet. 

Barns och elevers lärande, erfarenheter och reflektioner är viktiga 
kunskapsbidrag 
Skolforskningsinstitutets uppdrag handlar ytterst om att bidra till barns 
och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat. 
Det är därför väsentligt att projekten på lämpliga sätt inkluderar empiri 
som rör barns och elevers utveckling och lärande i relation till de fråge-
ställningar man avser undersöka.  

Praktiknära forskning kan bedrivas inom olika discipliner men också vara 
mångdisciplinär 
Den praktiknära skolforskningen kan bedrivas inom en rad olika disci-
pliner, även om den didaktiska (allmändidaktiska såväl som ämnesdidak-
tiska) forskningen är den som ligger närmast till hands. Den kan också 
bedrivas mångdisciplinärt i betydelsen att forskare med olika disciplinära 
hemvister arbetar tillsammans i projekt.  

Läs mer om forskningsprofilen här.  

4. Granskning och bedömning 
Beredningen av en ansökan till Skolforskningsinstitutet sker i två steg: 

1. Granskning av formella krav och redovisning av deltagande 
förskolor eller skolor 

2. Bedömning av ansökans kvalitet   

4.1 Formella krav och redovisning av deltagande förskolor 
eller skolor 
I steg 1 kontrolleras ansökan med avseende på dels de formella krav som 
ställs, dels att det är dokumenterat att projektet ska bedrivas i anslutning 
till en eller flera förskolor eller skolor. Granskningen görs av institutets 
personal.  

Formella krav 
De formella krav som ställs på ansökan är 

• att ansökan kommit in i tid och är fullständigt ifylld i enlighet med 
anvisningarna 

• att huvudsökanden/projektledaren är disputerad och kommer vara 
anställd av godkänd medelsförvaltare vid projektstart 

• att ansökan är signerad av både huvudsökande och medelsförval-
taren i Prisma, som en bekräftelse på att de villkor som framgår i 
Prisma är uppfyllda 

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/forskningsprofil/
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• att huvudsökanden/projektledaren inte redan har finansiering från 
institutet 

• att huvudsökanden/projektledaren inte redan har ansökt om bidrag 
i 2018 års utlysning 

• att ansökan inte uppenbart avviker från den aktuella utlysningens 
inriktning.  

Deltagande förskolor eller skolor 
Projektet ska bedrivas i direkt anslutning till undervisning4  i förskolan 
eller skolan5. I steg 1 granskas därför  

1. att det ansökan redovisar vid vilka förskolor eller skolor som 
forskningen ska bedrivas  

2. att det finns avsiktsförklaringar eller avtal med involverade för-
skolor/skolor som visar på projektets förankring på den eller de 
förskolor/skolor där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara under-
tecknade av förskolechef/rektor.  

Om projektet ska bedrivas på fler än tre förskolor eller skolor behöver 
endast tre avsiktsförklaringar eller avtal redovisas vid ansökningstillfället. 
Om projektet beviljas bidrag ska övriga avsiktsförklaringar eller avtal pre-
senteras till Skolforskningsinstitutet inom två månader från att institutets 
beslut kommunicerats i Prisma. 

Ansökan måste uppfylla samtliga dessa formella krav och krav på redo-
visning av deltagande förskolor och skolor för att gå vidare till bered-
ningsgruppen för vidare granskning. Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av att dessa krav inte uppfyllts fattas av Skolforskningsinstitutets 
direktör. Meddelande om detta lämnas i så fall i Prisma.  

4.2 Bedömning av ansökans kvalitet 
I steg 2 bedöms ansökningarna med avseende på ansökans kvalitet. 
Detta görs av en beredningsgrupp som knutits till institutet, som består av 
forskare med docent- eller professorskompetens. Beredningsgruppen 
bedömer kvaliteten för nedanstående sex bedömningsområden och gör en 
sammanfattande holistisk bedömning.  

För varje bedömningsområde och för den sammanfattande bedömningen 
avger beredningsgruppen ett skriftligt omdöme och gör en bedömning i 
                                                        
4 Institutet använder begreppet ”i direkt anslutning till undervisningen” för att bredda inriktningen 
något utöver begreppet ”klassrumsforskning”.   
5 Skolväsendet omfattar enligt 1 kap. 1 § skollagen (2010:800) skolformerna förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, och särskild utbildning för vuxna. I skolväsendet ingår också fritidshem som 
kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 
och vissa särskilda utbildningsformer.  
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en betygsskala. Det slutliga yttrandet, som redovisas i Prisma efter att det 
vetenskapliga rådet fattat beslut om fördelningen av forskningsbidrag, 
innehåller skriftliga omdömen för samtliga sex bedömningsområden samt 
den sammanfattande bedömningen, som består av både ett skriftligt om-
döme och en bedömning i en sjugradig betygsskala.  

Bedömningsområden för beredningsgruppens granskning 
Ansökningar i steg 2 prövas mot nedanstående sex bedömningsområden:  

1. Projektets vetenskapliga kvalitet 
2. Projektets relevans 
3. Projektets genomförbarhet, inklusive sökandens kompetens 
4. Planer för publicering och kunskapsdelning 
5. Genus och mångfaldsperspektiv 
6. Etiska aspekter 

Observera att Skolforskningsinstitutet ställer lika höga krav på projek-
tets relevans som på dess vetenskaplig kvalitet. Under bedömningsom-
råde 2 om relevans bedöms bland annat hur projektets frågeställningar är 
förankrade i behov som uttryckts av förskollärare, lärare eller annan verk-
sam personal inom skolväsendet. Ett projekt som inte tillfredsställande 
redovisar detta kan inte få ett högt betyg för relevans. (Se vidare under 
Relevans i avsnitt 6. Ansökan i Prisma.) 

Bedömningsskalor och deras tillämpningar 
Skolforskningsinstitutet tillämpar följande två bedömningsskalor, en 
sjugradig och en tregradig.  

Sjugradig bedömningsskala för bedömningsområdena 1, 2, 3 
7  Ansökan är 

• föredömlig för bedömningsområdets alla delaspekter.  

6  Ansökan är 
• utmärkt för alla delaspekter inom bedömningsområdet, med 

enstaka svagheter som är i det närmaste försumbara. 

5  Ansökan är 
• mycket bra för bedömningsområdet, men det finns utrymme för 

vissa förbättringar. 

4  Ansökan är 
• bra för bedömningsområdet, men det finns utrymme för 

förbättringar. 
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3  Ansökan är 
• godtagbar för bedömningsområdet men det finns utrymme stora 

förbättringar. 

2  Ansökan är  
• svag för bedömningsområdet och det finns utrymme för mycket 

stora förbättringar. 

1  Ansökan är 
• mycket svag för bedömningsområdet och det finns utrymme för 

mycket stora förbättringar. Eller bedömningsområdet kan inte 
bedömas på grund av mycket ofullständig eller helt saknad 
information. 

Tregradig bedömningsskala för bedömningsområdena 4, 5, 6 

3 Mycket tillfredsställande 

2  Tillfredsställande 

1  Ej tillfredsställande 

För betygen 3 Mycket Tillfredsställande och 2. Tillfredsställande krävs 
för bedömningsområdena 4, 5 och 6 att båda delaspekterna svarar mot 
minst det betyg som ges.  

Sjugradig bedömningsskala för den sammanfattande bedömningen 
Bedömningen för de sex bedömningsområdena ska därutöver vägas 
samman till en sammanfattade bedömning i nedanstående sjugradiga 
bedömningsskala. Den sammanfattande bedömningen ska göras 
holistiskt, det vill säga utgörs inte av ett framräknat medelvärde av 
bedömningsområdenas poängsättningar.  

7  Ansökan är 
• föredömlig för ansökans samtliga bedömningsområden.   

6  Ansökan är 
• utmärkt för samtliga ansökans bedömningsområden, med enstaka 

svagheter som är i det närmaste försumbara. 

5  Ansökan är 
• mycket bra, men det finns utrymme för vissa förbättringar.  

4  Ansökan är 
• bra, men det finns utrymme för förbättringar. 

3  Ansökan är 
• godtagbar, men det finns utrymme för en hel del förbättringar. 
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2  Ansökan är  
• svag, och det finns utrymme för stora förbättringar. 

1  Ansökan är 
• mycket svag, och det finns utrymme för mycket stora förbättringar. 

Eller ansökan kan inte bedömas på grund av mycket ofullständig 
eller helt saknad information. 

Observera 
• att bedömningsområde 1 Projektets vetenskapliga kvalitet och 2 

Projektets relevans, ska viktas lika; högt betyg på det ena området kan 
inte kompensera lågt på det andra 

• att bedömningsområdena 1, 2 och 3 är de som väger tyngst i helhets-
bedömningen och att betyget 3 för bedömningsområdena 4, 5 och 6 
inte kan väga upp lågt betyg för ett eller flera av bedömningsområ-
dena 1, 2 och 3. 

5. Att tänka på för dig som sökande 

5.1 Vad gäller för huvudsökande/projektledare m m 
Projektbidraget söks av dig som enskild forskare. Som huvudsökande är 
du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du måste ha 
en aktivitetsgrad på minst 20 procent av en heltidsanställning i projektet. 
Du ska ha avlagt en svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk 
examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det 
examensdatum som vi utgår från är det datum då du uppfyllt alla krav för 
fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och 
godkänd doktorsavhandling.  

Bidrag från Skolforskningsinstitutet ska förvaltas av ett svenska univer-
sitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller 
våra krav på medelsförvaltare. För att du ska kunna ansöka måste din 
organisation vara godkänd som medelsförvaltare.    

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd hos medelsförvaltaren när 
bidragsperioden börjar, såvida inte Skolforskningsinstitutet, medels-
förvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något 
annat. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställ-
ning. Du behöver inte vara anställd hos medelsförvaltaren vid ansök-
ningstillfället. 

Det är inte möjligt att vara huvudsökande för en ny ansökan hos oss så 
länge du har ett pågående projekt som finansieras av Skolforskningsinsti-
tutet och där du är projektledare. Det måste först ha slutrapporterats. Du 
kan dessutom bara vara huvudsökande på en ansökan per utlysning. 

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/medelsforvaltare/
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5.2 Projektens längd och omfattning  
Skolforskningsinstitutet kommer vid årets utlysning att bevilja medel för 
som längst tre år. Vi tillämpar dessutom en övre gräns om i genomsnitt 
1,5 miljoner kr per år och därmed som högst 4,5 miljoner för ett treårigt 
projekt. 

5.3 Språk 
Ansökan kan gärna skrivas på svenska, men får även skrivas på engelska. 

5.4 Villkor för samfinansiering och krav på redovisning av 
medel från annan finansiär 
Projekt som beviljats medel av annan finansiär beviljas inte medel från 
Skolforskningsinstitutet, såvida det inte handlar om en samfinansiering. 
Vi ser positivt på samfinansiering med till exempel andra forskningsråd, 
skolhuvudmän eller universitet/högskola.   

Om bidrag redan sökts hos eller beviljats av en eller flera andra finan-
siärer ska detta uppges i ansökan. Institutet ska snarast informeras om 
sökande ansöker om eller erhåller bidrag från annan finansiär efter att ha 
lämnat in ansökan till Skolforskningsinstitutet. Se vidare under Övriga 
bidrag i avsnitt 6. Ansökan i Prisma  

5.5 Internationella kontakter 
Skolforskningsinstitutet ser gärna att de projekt institutet finansierar 
ingår i internationella sammanhang, till exempel genom konkreta sam-
arbeten, advisory boards etc. 

5.6 Beslut och besked om beslut 
Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslutar om vilka ansökningar 
som ska beviljas forskningsbidrag.  

Beslut om bifall eller avslag meddelas via Prisma. För ansökningar som 
bedömts av beredningsgruppen görs även beredningsgruppens fastställda 
skriftliga yttrande tillgänglig i Prisma, inklusive den sammanfattande 
bedömningen på den sjugradiga skalan. 

Uppgifter om vilka ansökningar som beviljats bidrag läggs också ut på 
Skolforskningsinstitutets webbplats. Observera dock att det endast är 
besked via sökandes personliga konto i Prisma som innebär en garanti för 
beviljat bidrag. 

Skolforskningsinstitutets beslut om forskningsmedel kan inte överklagas. 



sid 13(26) 

 
 
 
 

5.7 Ansökningar som beviljats bidrag 
Både den huvudsökande som beviljats bidrag och dennes medelsförval-
tare ska godkänna Skolforskningsinstitutets villkor för bidrag. Det görs 
genom att den huvudsökande och en behörig företrädare för medels- 
förvaltaren var för sig signerar villkoren i Prisma. Detta är ett villkor för 
att det ska vara möjligt att betala ut det beviljade bidraget.  

Signeringen av huvudsökanden/projektledaren innebär att denne åtar sig 
det vetenskapliga ansvaret för projektet och förbinder sig att fullgöra sina 
åtaganden enligt Skolforskningsinstitutets generella villkor för bidrag för 
forskning och de eventuella särskilda villkor som anges. De generella vill-
koren innefattar även att man som projektledare står till Skolforsknings-
institutets förfogande en dag per år för aktiviteter i anslutning till institu-
tets verksamhet som rör forskningsanslaget. 

Signering av medelsförvaltaren innebär att denne förbinder sig att full-
göra sina åtaganden enligt Skolforskningsinstitutets generella villkor för 
bidrag för forskning och de eventuella särskilda villkor som anges.  

5.8 Offentlighet 
En ansökan som lämnas in till Skolforskningsinstitutet betraktas enligt 
svensk lag som en allmän handling. Uppgift om beviljade bidrag läggs ut 
på Skolforskningsinstitutets webbplats. 

5.9 Open Access 
Forskningsresultat som publiceras via Open Access på Internet kan fritt 
läsas och laddas ned. Att praktiknära forskning på detta sätt tillgänglig-
görs för verksamma lärare och förskollärare är centralt för professioner-
nas möjligheter att tillgodogöra sig vetenskaplig kunskap. De forskare 
som får finansiering från Skolforskningsinstitutet ska därför garantera att 
deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access eller parallell-
publicering senast inom 12 månader efter publicering. Skyldighet att 
öppet tillgängliggöra forskningsresultat gäller inte monografier och 
bokkapitel. Skolforskningsinstitutet följer här samma linje vad gäller 
Open Access som Vetenskapsrådet.   

5.10 Hur bidrag från Skolforskningsinstitutet ska 
omnämnas 
Vid publicering av resultat från projekt som genomförts med forsknings-
bidrag från Skolforskningsinstitutet ska det framgå att Skolforsknings-
institutet bidragit med finansiering. Skolforskningsinstitutet ska omnäm-
nas som antingen ”The Swedish Institute for Educational Research” eller 
”Skolforskningsinstitutet”. 

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/openaccess.4.1d4cbbbb11a00d342b0800021800.html
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6. Ansökan i Prisma 
Du ansöker elektroniskt i Prisma. För att göra det måste du ha skapat ett 
personkonto i Prisma där du sparar dina personuppgifter, cv-uppgifter 
och eventuella andra uppgifter. Observera att vi inte kräver att du lagt upp 
dina publikationer i Prisma.   

Under fliken Ansökningar och Bidrag hittar du samtliga öppna utlys-
ningar i Prisma. Här väljer du Skolforskningsinstitutets utlysning 2018. 
Registrera sedan dina uppgifter enligt anvisningarna nedan. Du kan välja 
att gå in i formuläret i den ordning det passar dig bäst. 

Utöver dig som huvudsökande/projektledare kan din projektgrupp 
bestå av både medverkande forskare och medverkande verksamma (i 
första hand förskollärare eller lärare) från förskola eller skola. En med-
verkande forskare ska vara en disputerad forskare vars vetenskapliga 
meriter och kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den 
föreslagna forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett lärosäte. 
Medverkande verksamma behöver däremot inte ha en forskarexamen. 
Observera att projektets samlade vetenskapliga kompetens bedöms under 
bedömningsområde 3 Genomförbarhet inklusive sökandes kompetens. 
Det är således viktigt att den vetenskapliga kompetensen har en tillräcklig 
tyngd i projekten.      

Huvudsökande och medverkande forskare (högst sex) ska ha registrerat 
sin CV i Prisma och laddat upp denna i ansökan. Det är du som huvud-
sökande som bjuder in medverkande forskare i Prisma. Du måste också 
bevaka att de registrerar sina CV i Prisma samt svarar på inbjudan och 
registrerar sig i ansökan i Prisma. Annars går det inte att slutligt regist-
rera ansökan i systemet.  

CV för medverkande verksamma ska du som huvudsökande samman-
ställa i en PDF som bifogas i Prisma.  

Observera att det finns två flikar i Prisma för att registrera CV. En av 
dem (den nedre) är ska användas av dig och dina medverkande forskare. I 
den andra (den övre) ska du som sökande bifoga din PDF med CV för 
medverkande verksamma.    

GRUNDUPPGIFTER 

Projekttitel på svenska* 
(högst 200 tecken) 

Av projekttiteln ska det tydligt framgå vad projektet går ut på (själva 
kärnan i projektet), och den ska ge möjlighet också för personer utanför 
specialområdet att bilda sig en uppfattning om vad projektet handlar om. 
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Projekttiteln används ofta ensam i olika sammanhang och den bör for-
muleras med omsorg och så att projektets huvudsakliga innehåll blir lätt 
sökbart i databaser etc.  

Projekttitel på engelska* 
(högst 200 tecken) 

Här skriver du in en engelsk översättning av den svenska projekttiteln. 

Projektsammanfattning* 
(högst 1 500 tecken) 

Ansökan ska innehålla en sammanfattning på svenska. Här ska du 
redovisa syfte och huvudsakliga frågeställningar, en tydlig motivering 
varför projektet är angeläget, studiedesign, datainsamlingsmetoder, 
urvalsmetoder, undersökningsgrupper, analysmetoder etc. Undvik 
referenser i denna sammanfattning. 

Ansökan ska innehålla en svensk sammanfattning även i de fall ansökan i 
övrigt skrivs på engelska.  

Projektsammanfattning på engelska (abstract) 
(högst 1 500 tecken) 

Här redovisar du en engelskspråkig översättning (abstract) av den svens-
ka projektsammanfattningen. För en ansökan som skrivs på svenska 
(huvudalternativ) är det inte obligatoriskt med en engelsk projektsam-
manfattning (abstract). Om hela ansökan skrivs på engelska måste den 
dock finnas. I så fall måste även en svensk projektsammanfattning finnas. 
Den är alltid obligatorisk. 

Nyckelord 
Här anger du högst tio nyckelord (1 - 5) som beskriver projektet. Minst ett 
ord är obligatoriskt. 

Medverkande förskolor eller skolor* 
Här ska du redovisa samtliga medverkande förskolor eller skolor, inom 
vilka projektet ska bedrivas. Ange förskolans eller skolans namn samt 
skolhuvudman (kommun eller huvudman för fristående skola) för 
respektive förskola eller skola. 

Här ska du även bifoga avsiktsförklaringar eller avtal för de förskolor eller 
skolor som redovisats ovan, som visar på projektets förankring på den 
eller de förskolor/skolor där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara 
undertecknade av förskolechef eller rektor. (Om det handlar om flera 
dokument måste de läggas ihop till en PDF.)   
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Om projektet ska bedrivas på fler än tre förskolor eller skolor behöver 
endast tre avsiktsförklaringar eller avtal redovisas vid ansökningstillfället. 
Om projektet beviljas bidrag ska övriga avsiktsförklaringar eller avtal pre-
senteras till Skolforskningsinstitutet inom två månader från att institutets 
beslut kommunicerats i Prisma. 

Observera att en ansökan inklusive dessa uppgifter är en allmän handling 
och därmed är offentlig. Om det finns särskilda skäl att inte redovisa upp-
gifter om vilka förskolor eller skolor som ska ingå i projektet måste den 
sökande vända sig till Skolforskningsinstitutet via 
forskningsansokan@skolfi.se för vidare instruktioner. Detta ska göras i 
god tid innan ansökan slutligt registreras i Prisma. 

Klassificering 

Skol- och verksamhetsformer* 
Välj i listan inom vilka skol- och verksamhetsformer projektet kommer att 
bedrivas. 

SCB-kod* 
Ange vilket forskningsämne som projektet hör till. Detta görs enligt SCB:s 
standard för svensk indelning av forskningsämnen i rullistan Välj SCB- 
koder. Valet preciseras i flera steg. 

Projekttid 

Antal år för projektet* 
Redovisa i rullistan om projektet är 1, 2 eller 3 år. Projektbidrag kan i 
denna utlysning sökas för högst tre år. 

Beräknad projekttid 
Planerad start- och sluttidpunkt (månad och år) utgår från att 
forskningsprojekt som bifalls påbörjas 1 januari 2018 och faller ut 
automatiskt. 

PROJEKTBESKRIVNING 
I teckenrutorna är det inte möjligt att lägga in bilder, tabeller eller dia-
gram. Det finns därför en möjlighet att i slutet av projektbeskrivningen i 
formuläret lägga in en PDF med eventuella bilder, tabeller eller diagram. 
Denna möjlighet bör användas återhållsamt. Om du använder möjlig-
heten att bifoga bild, tabell eller diagram måste du göra en hänvisning i 
textrutan.   

Observera att text som inte specifikt efterfrågats i en PDF inte kommer att 
beaktas vid beredningen av ansökan.  

mailto:forskningsansokan@skolfi.se
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Teorianknytning, relation till den internationella forskningsfronten, 
syfte och frågeställningar* 
(högst 6 000 tecken) 

Här ska du redovisa följande delområden: 

1. Syfte: Redogör för syftet med projektet och tydliggör vilken ny 
kunskap som projektet förväntas tillföra forskningsområdet. 

2. Frågeställningar: Ange projektets specifika frågeställning(ar). 
3. Teorianknytning: Redogör för projektets teoretiska 

utgångspunkter.  
4. Relation till den internationella forskningsfronten: Gör 

en kortfattad översikt av den internationella forskningsfronten på 
området och redogör tydligt för var projektet placeras i denna. 

Studiedesign och metod* 
(högst 6 000 tecken) 

Här ska du redovisa följande delområden: 

1. Intervention, dvs. vad som ska prövas/utvecklas (t.ex. 
undervisningsmetod/arbetssätt) 

2. Studiedesign 
3. Datainsamlingsmetoder och typ av data som ska samlas in 
4. Undersökningsgrupper och urvalsmetoder 
5. Principer och metoder för databearbetning och analys 

Relevans* 
1. Förankring i professionens utmaningar och behov* 

• Beskriv på vilket sätt projektets frågeställningar har formulerats 
utifrån behov som uttryckts av förskollärare, lärare eller annan per-
sonal inom skolväsendet, dokumenterat från dialog med verksamma 
i förskolan eller skolan eller från exempelvis tidigare forskning. Det 
kan handla om helt nya frågeställningar eller om att tidigare 
beforskade arbetssätt/metoder prövas och beforskas i ett nytt 
sammanhang.  

• Beskriv även hur projektet har utformats i dialog med verksamma i 
de förskolor eller skolor som ingår i projektet.  

(högst 4000 tecken) 

2. Angelägenhet* 

Redovisa på vilket sätt projektets resultat är angeläget för utveckling 
och förbättring av förskolans och skolans undervisning med avseende 
på barns och elevers utveckling och lärande, dvs. på vilket sätt med-
verkar svar på frågorna från professionen till att avhjälpa professions-
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relaterade eller undervisningsrelaterade problem. Här avses problem 
som går bortom den lokala förskolan eller skolan. 
(högst 4000 tecken; obs! formuläret tillåter av misstag 40000 tecken, 
det är dock 4000 tecken som gäller) 

3. Användbarhet* 

Gör en bedömning av förutsättningarna för att omsätta och tillämpa 
kunskap från projektet i praktiken bortom den lokala förskolan och 
skolan (generaliserbarhet) och om det finns hinder för att göra detta. 
Ett hinder kan t.ex. ha att göra med hur stora resurser6 som kommer 
att krävas i en faktisk tillämpningssituation, dvs. vid en framtida 
användning i förskolans/skolans ordinarie verksamhet.   

(högst 4000 tecken) 

Arbetsplan* 
(högst 5 000 tecken) 

Här ska du redovisa en arbetsplan där projektets huvudsakliga arbets-
moment redovisas. Redovisningen ska vara strukturerad per år. Av 
arbetsplanen ska tydligt framgå vad som ska göras och hur arbetet 
kommer att bedrivas.  

Genus- och mångfaldsperspektiv* 
(högst 2 500 tecken) 

Här redogör du för vilka genus- och mångfaldsaspekter som projektet 
aktualiserar. Detta kan dels handla om kopplingar till teori och forskning 
med avseende på genus och mångfald, dels om att analysera om och på 
vilka sätt som projektets utgångspunkter och potentiella resultat relaterar 
till frågor om maktojämlikheter i relation till exempelvis kön eller etnici-
tet. 

Etiska aspekter* 
(högst 2 500 tecken) 

I detta avsnitt ska du redogöra för de etiska frågor som aktualiseras i 
projektet och hur de ska hanteras. 

                                                        
6 Praktiknära forskning i Skolforskningsinstitutets mening rör arbetssätt och metoder kopplat till 
undervisningen, och i förlängningen till barn och elevers utveckling och lärande. Forskningsresul-
taten bör således ligga nära en möjlig utprövning och reell omsättning och anpassning i praktiken. Ett 
aldrig så väl beforskat arbetssätt kan dock i praktiken bli helt omöjligt att använda om dess resurs-
förbrukning är extremt hög, oftast i form av tid.  



sid 19(26) 

 
 
 
 

Skolforskningsinstitutet förutsätter att forskning som bedrivs med stöd 
från institutet följer god forskningssed. Detta gäller både avseende 
forskaretik och forskningsetik. 

Forskaretiken avser i hög utsträckning själva ’hantverket’, det vill säga 
frågor om forskarens uppträdande i olika roller, om ansvar i samband 
med publicering och om s.k. vetenskaplig oredlighet. Här hänvisar vi 
framförallt till Vetenskapsrådet.  

Beträffande forskningsetiken, det vill säga de etiska aspekter och fråge- 
ställningar som berör dem som på olika sätt medverkar i projekten och 
som kan röra samtliga stadier av forskningsprocessen, så hänvisar vi till 
det s.k. Lean Research-ramverket för stöd och vägledning. 

Etikprövning* 
Som huvudsökande/projektledare har du ansvar för att nödvändiga 
godkännanden finns för den forskning som erhåller bidrag från Skol-
forskningsinstitutet. Notera att viss forskning bara får genomföras om 
den har godkänts vid en etikprövning. Detta kan till exempel handla om 
forskning som ”utförs enligt en metod som syftar till att påverka forsk-
ningspersonen fysiskt eller psykiskt” (4 § punkt 2 lagen [2003:460] om 
etikprövning av forskning som avser människor). Behovet av en etik-
prövning kan också aktualiseras om man ämnar videofilma undervisning. 
Detta ses som insamling av personuppgifter, och om de aktuella person-
uppgifterna rör t.ex. ras, etniskt ursprung, hälsa eller religion, räknas 
dessa som känsliga personuppgifter varpå det krävs en etikprövning (läs 
vidare här). Syftet med lagen om etikprövning är att skydda människor 
som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritets-
mässigt. 

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskning som 
finansieras av Skolforskningsinstitutet påbörjas. Godkännanden och till-
stånd ska inte skickas till Skolforskningsinstitutet. Om du som sökande 
bedömer att det finns behov av en etikprövning bör denna påbörjas hos 
etikprövningsnämnd i god tid. 

Ange om etikprövning bedöms nödvändig. Frågan besvaras genom att 
kryssa i Ja eller Nej. 

Planer för publicering och kunskapsdelning* 
(högst 2 500 tecken) 

Här redovisar du projektets planer för att sprida och kunskapsdela pro-
jektets resultat.  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://drive.google.com/file/d/0B36nNXj12OvSMmJhZHRpOHZBMmM/view
https://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pul-forskning.pdf
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Redovisningen ska avse publicering, spridning och kunskapsdelning till, 
och med, professionen (obs att här avses professionen generellt sett, 
inte endast verksamma vid de enheter som varit delaktiga i forskningen). 
I första hand avses här förskollärare och lärare, men även andra aktörer 
som t.ex. skolledare och huvudmän.  

Den ska också avse i vetenskapliga sammanhang (se även avsnitt 5.8 
om Open Access). 

Vetenskapliga kontakter och samarbeten i projektet* 
Här redovisar du om projektet har vetenskapliga samarbetspartners, 
inom och utom landet. Besvara frågan genom att kryssa i Ja eller Nej i 
rullistan. 

Om svaret är ja, redovisas vilka kontakter och samarbeten som planeras 
eller redan är etablerade (högst 1 000 tecken). 

Av särskilt intresse är om projektet ska ingå i ett större internationellt 
vetenskapligt samarbete. Här anges också om någon av landets lärar-
utbildningar är involverade. 

Bilder, tabeller och diagram 
Här kan vid behov bifoga en PDF med bilder, tabeller och diagram som 
hänvisas till i projektbeskrivningen. Observera att PDF-en endast får ha 
detta innehåll. Eventuell text kommer inte att beaktas i samband med 
beredningen. Du kan endast bifoga en PDF-fil med en maximal storlek på 
4 MB. 

Referenslista* 
Här ska du bifoga en referenslista för projektbeskrivningen (i PDF-
format). 

SÖKTA MEDEL 
Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt 
eventuell annan finansiering av projektet. 

Redovisningen ska omfatta hela projekttiden och även ta hänsyn till 
förväntade kostnadsökningar, eftersom Skolforskningsinstitutet normalt 
inte beviljar tilläggsbidrag. 

Observera att även den budget som redovisas i ansökan kan komma att 
granskas. Ett beslut om fördelning av forskningsbidrag kan därför inne-
hålla avvikelser i förhållande till den budget som redovisas. 

Utöver detta kan visst administrativt stöd finansieras under löner. Detta 
ska också redovisas.  
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Lönekostnader för personer anställda utomlands beviljas normalt inte. 

Observera vidare att Skolforskningsinstitutet inte finansierar hela forskar-
utbildningar, vare sig på individnivå eller genom strukturstöd till forskar-
skolor. Skolforskningsinstitutet ser dock gärna att doktorander medver-
kar i projekten, men dessa ska inte ha det huvudsakliga projektansvaret 
vare sig formellt eller reellt. 

Ansökta medel* 

Aktivitetsgrad i projektet 
Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i 
projektet, dvs. för projektledare, medverkande forskare och medverkande 
verksamma från förskola eller skola samt övrig personal. Aktivitetsgraden 
som projektledare måste motsvara minst 20 procent av en heltid. 

Löner, inklusive sociala avgifter 
Ange sökta medel för lön till dig och övriga i projektet, både som andel av 
heltidslön och som faktiska årsbelopp, inklusive sociala avgifter. Ange 
hela belopp i kronor. Bidrag kan endast sökas för högst motsvarande 
aktivitetsgrad i projektet. 

Driftskostnader 
Under denna rubrik redovisar du olika övriga kostnader i projektet. 
Observera att dessa ska specificeras tydligt på ändamål. 

Medel kan sökas för exempelvis internationell samverkan med anledning 
av projektet eller deltagande i internationella konferenser där projektet 
rapporteras. Medel kan också sökas för projektinternat. 

Vidare kan medel sökas för smärre konsultinsatser, litteratursökningar, 
datakostnader, förbrukningsmaterial (inte kontorsmaterial). Externa 
kostnader för större datainsamlingar, datainköp eller databearbetningar 
ska styrkas med kostnadsförslag. 

Här redovisas också eventuella kostnader för vetenskaplig publicering 
samt kostnader för planerade insatser för kunskapsdelning utanför 
vetenskapssamhället. 

Total kostnad 
Ansökningssystemet summerar budgetposterna automatiskt i en tabell. 
Det totala sökta beloppet ska även inkludera indirekta kostnader. Dessa 
ska du lägga till i den summerade tabellen på raden Indirekta kostnader7. 

                                                        
7 Skolforskningsinstitutet anger ingen modell för beräkning av indirekta kostnader utan överlåter till 
medelsförvaltarna att enligt sina egna modeller beräkna dessa. Det beviljade bidragsbeloppet är 
därmed ett totalbelopp som inkluderar både direkta och indirekta kostnader, beräknat enligt den 
aktuella medelsförvaltarens modell. Indirekta kostnader ska anges som en separat post och summeras 
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I den summerade tabellen ska du även läggas till eventuella kostnader för 
vilka du inte söker finansiering för från Skolforskningsinstitutet. Det görs 
under rubriken Annan kostnad, och specificeras där för löner, driftskost- 
nader och indirekta kostnader. 

Kolumnen Totalt, sökt avser således av det bidrag du söker från Skolforsk-
ningsinstitutet medan kolumnen Total kostnad avser projektets totala 
kostnader, oberoende av finansiär. 

Övriga bidrag 

Annan finansiering för detta projekt 
Här redovisas samtliga bidrag som erhållits eller sökts för projektet. Det 
gäller även från den sökandes egen organisation (t.ex. fakultetsmedel). 
Skolforskningsinstitutet ser positivt på samfinansiering med till exempel 
andra forskningsråd, skolhuvudmän eller universitet/högskola. 

Observera att ansökan, om den förutsätter samfinansiering, i denna tabell 
ska redovisa hur summan för Annan kostnad i tabellen Totalt sökt belopp 
ska finansieras. 

Projekt som beviljats medel av annan finansiär beviljas inte medel från 
Skolforskningsinstitutet, såvida det inte handlar om en samfinansiering. 

Om medel söks eller erhålls efter det att ansökan lämnats in ska Skol-
forskningsinstitutet underrättas om detta.  

Underlåtenhet att redovisa sökt eller erhållen annan finansiering kan leda 
till att ett projekt som annars skulle beviljats medel avvisas.  

CV FÖR MEDVERKANDE VERKSAMMA 
Om det ska ingå medverkande verksamma, t.ex. förskollärare eller lärare, 
i projektgruppen ska du redovisa deras CV här i en PDF. CV:n för med-
verkande verksamma bör vara kort och omfatta för uppdraget relevanta 
utbildningar, anställningar, utvecklingsprojekt och publikationer. (Om 
det handlar om fler än en medverkande verksam ska du lägga ihop 
uppgifterna i en PDF.)  Du kan endast redovisa en PDF med en maximal 
storlek om 4 MB. Om du har flera medverkande verksamma behöver 
deras CV sammanfogas till en samlad PDF. 

PUBLIKATIONER* 
Bifoga din och samtliga medverkande forskares publikationslistor i PDF- 
format. Du kan endast bifoga en PDF på maximalt 10 MB. Du måste 
                                                        
sedan automatiskt tillsammans med de direkta kostnaderna till ett totalbelopp. Den sökande ska få 
uppgifter om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, och därmed hur indirekta 
kostnader ska anges, från sin medelsförvaltare. 
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således sammanfoga din och de medverkandes publikationslistor till ett 
dokument. 

Var och ens lista ska inkludera publikationer från de senaste åtta åren där 
de fem publikationer som är viktigast för projektet markeras med asterisk 
(*) och den aktuella forskaren markeras med fetstil. Forskarens namn 
ska även anges i sidhuvudet på varje lista. Sortera publikationerna under 
numrerade rubriker i följande ordning: 

1. Fackgranskade originalartiklar 
2. Fackgranskade konferensbidrag 
3. Monografier 
4. Forskningsöversiktsartiklar 
5. Böcker och bokkapitel 
6. Populärvetenskapliga publikationer, inklusive böcker 
och/presentationer 

Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publi-
cering vid ansökningstillfället. Ansökan kan inte kompletteras med publi-
kationer efter att utlysningen har stängt. 

MEDELSFÖRVALTARE 
Under denna flik väljer du Medelsförvaltare och Hemvist. Med medels- 
förvaltare menas den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat 
projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den insti-
tution (organisatoriska enhet) varifrån projektet kommer att bedrivas. 

Om projektet är ett samarbete över institutionsgränser anges dess huvud-
hemvist. 

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste 
organisationen ha ett konto i Prisma. Om du inte hittar din medelsför- 
valtare i listan, kontakta medelsförvaltaren och be dem i god tid ansöka 
om att bli godkänd medelsförvaltare hos Skolforskningsinstitutet. 

MEDVERKANDE 
Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande forskare och 
medverkande administratörer i din ansökan. Medverkande forskare är 
de personer som ingår i projektet och vars vetenskapliga meriter och 
kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna 
forskningen. Medverkande administratörer är inte en del av projektet, 
utan personer som hjälper dig att fylla i ansökan. 

Medverkande verksamma som kommer vara avgörande för projektet och 
ingår i ansökan redovisas inte här, utan under Ansökta medel och genom 
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att deras CV bifogas under CV FÖR MEDVERKANDE VERKSAM-
MA.   

Tänk på att säkerställa att du använder rätt e-postadress när du bjuder in 
medverkande forskare, och att adressen är kopplad till personens Prisma-
konto.  

Du kan sätta behörighet för de personer som har accepterat att medverka 
på din ansökan, antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet i 
ansökan. Observera att det inte krävs behörighet till ansökan för att 
kunna lägga till och redigera sitt eget CV. 

Observera även att du inte kan registrera din ansökan om du har obesva-
rade inbjudningar till medverkande forskare. Dessa måste i så fall tas bort 
först. 

CV 
Under denna flik för du som projektledare och de medverkande du bjudit 
in över de egna CV-uppgifterna till ansökan. 

Detta görs genom att klicka på knappen Redigera vid det egna namnet. 
Sen för var och en över de poster han eller hon vill föra till just denna 
ansökan. Saknas någon uppgift ska uppgiften först läggas till under Min 
profil. 

REGISTRERA 
Under fliken Registrera ansökan visas en sammanställning över de fält du 
eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den 
(exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många 
tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller bud-
get). Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registre-
ringen av ansökan. Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du 
registrerar den. 

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera 
inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accep-
terats måste den tas bort. Innan registrering görs måste alla eventuella 
medverkande dessutom komplettera ansökan med uppgifter från sina 
respektive personliga konton i Prisma. 

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto 
under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram 
till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras 
och vid behov ändras och registreras på nytt. 
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Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansök-
ningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att 
den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruk-
tionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi 
godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bort-
sett från sådana som vi ber om. 

Signering 
När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För 
att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningspro-
cessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar 
ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där 
forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares orga-
nisationsstruktur. 

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att 

• uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Skolforskningsinsti-
tutets instruktioner 

• bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medels- 
förvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot 
god forskningssed 

• nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, 
exempelvis avseende etikprövning. 

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att 

• den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan 
beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i 
ansökan 

• medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan 
• den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med 

svensk lagstiftning. 

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan före-
trädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan. 

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansöknings-
datum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din 
ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen. 

6.1 Vad händer sedan? 
När utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) 
slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer. 
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Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering i Prisma av 
företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) 
efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad. Du får ett besked 
per e-post när ansökan är signerad. 

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av 
ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och 
bidrag. 

Bedömning 
Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av forskare med som 
lägst docents titel. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga 
ansökningar utifrån Skolforskningsinstitutets bedömningskriterier. Om 
granskning och beredning samt bedömning se vidare avsnitt 4 ovan. 

Beslut 
Kort efter att bidragsbeslutet fattats av Skolforskningsinstitutets veten-
skapliga råd publiceras besked om bidragsfinansiering på Skolforsknings-
institutets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och 
yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken 
Ansökningar och bidrag. Yttrandena består av ett skriftligt yttrande och en 
sammanfattande bedömning på sjugradig bedömningsskala.  

Skolforskningsinstitutets beslut om forskningsbidrag kan inte överklagas. 

6.2 Kontakt 

Frågor om ansökans innehåll 
Frågor om ansökans innehåll kan ställas via e-post till 
forskningsansokan@skolfi.se. Vi svarar på frågor i e-posten eller ringer 
upp om det behövs. Redovisa därför ett telefonnummer där vi kan nå dig. 

Tekniska frågor 
Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för 
att ta del av instruktioner samt frågor och svar   inklusive utförliga 
användarstöd som beskriver de flesta momenten i Prisma. 

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan 
du kontakta Prismas tekniska support. Notera att det kan dröja 1-2 
arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning. 
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