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Året 2018 var Skolforskningsinstitutets fjärde verksamhetsår, vilket innebär att en hel del av verksamhetens 
processer har stabiliserats. Att ständigt vidareutveckla metoder och modeller är dock en del av institutets kär-
na. Det som tillkommit är arbetet med att utveckla nya produkter.  

Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion (2014:1578) bidra till att de verksamma inom skolväsendet 
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.

Skolforskningsinstitutet ska göra detta genom att
1. validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans
2. göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar med god vetenskaplig 

kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom 
skolväsendet

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet
4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas
5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där 

relevant sådan forskning saknas
6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

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

Skolforskningsinstitutets organisation

Forskningsfinansiering
– behovsinventering
– utlysning
– beredning
– finansiering

Kansli
Kommunikation

Forskningssammanställningar
– behovsinventering
– systematiska översikter
– kartläggning av befintlig forskning
– relevans- och kvalitetsprövning av 
   internationella forskningssammanställningar
– spridning och tillgängliggörande

Skolforsknings-
nämnd

Vetenskapligt
 råd

Direktör

   Kärnverksamhet 
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Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska översikter som ska genomföras, dels hur den 
årliga utlysningstexten ska lyda för institutets forskningsanslag. Under 2018 har nämnden sammanträtt fyra 
gånger. Det är en fördubbling jämfört med året innan, vilket bland annat speglar att institutet under året har 
strävat efter att förbättra förutsättningarna för institutets medarbetare att ta del av nämndens synpunkter och 
förslag i anslutning till verksamhetens olika processer. 

Skolforskningsnämnden vid utgången av 20181

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd ska stödja institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska 
översikter samt besluta om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutar att 
utlysa. Under 2018 har rådet sammanträtt tre gånger, sammantaget fyra dagar. Vid ett av tillfällena fattades 
beslut om vilka ansökningar som skulle beviljas forskningsbidrag i samband med 2018 års utlysning. Även 
i relation till det vetenskapliga rådet har institutet under året strävat efter att förbättra förutsättningarna för 
institutets personal att ta del av rådets synpunkter och förslag i anslutning till verksamhetens olika processer. 

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd vid utgången av 20182

1 Skolforskningsinstitutets direktör ingår enligt instruktionen i Skolforskningsnämnden. Under 2018 har denna position 
innehafts av Lena Adamson till och med 31 januari, Per Thullberg (vikarierande) från 1 februari till och med 14 augusti 
och Camilo von Greiff från och med 15 augusti.   

2 Under året har fyra ledamöter entledigats på egen begäran. Regeringen har utnämnt tre nya ledamöter. 
Skolforskningsinstitutets direktör ingår enligt instruktionen i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. 
Under 2018 har denna position innehafts av Lena Adamson till och med 31 januari, Per Thullberg (vikarierande) från 
1 februari till och med 14 augusti och Camilo von Greiff från och med 15 augusti. 

vetenskapliga kommitté
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En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra systematiska översikter eller andra typer av forsk-
ningssammanställningar av praktiknära forskning. Detta för att bidra till att undervisningen i både förskola 
och skola i allt högre utsträckning ska bedrivas på vetenskaplig grund i enlighet med skollagens intentioner. 
Metodutveckling är en viktig del av verksamheten, liksom att tillgängliggöra forskningsresultaten på flera 
olika sätt så att de kommer till användning i undervisningen i förskolan och skolan. 

Målet med en systematisk översikt är att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns 
i relation till en viss fråga. Arbetet 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 annat att
översikternas övergripande inriktningar identifieras i nära samverkan med de verksamma i 
förskolan och skolan
de preciserade frågor som ställs utformas i samarbete med ämnessakkunniga forskare
arbetet följer en tydlig projektprocess 
alla arbetsmoment och resonemang dokumenteras och redovisas tydligt. 

Arbetet med systematiska översikter sker i projektform. Varje projekt bemannas både med institutets egen 
personal och med externa forskare med relevant ämneskunskap för det specifika projektet.  

Hösten 2018 publicerade Skolforskningsinstitutet två systematiska översikter: 

Feedback i skrivundervisningen 

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus 
naturvetenskap   

Feedback i skrivundervisningen 
Översikten utgår från den övergripande frågeställningen om vad som kännetecknar den feedback från lärare 
som ger förutsättningar för, eller kan bidra till, att utveckla elevers skrivförmåga. 

Frågan besvaras utifrån tre aspekter: när bör feedback ges för att kunna främja elevers skrivutveckling, vad 
bör feedback uppmärksamma för att kunna främja elevers skrivutveckling, och hur bör feedback ges för att 
kunna främja elevers skrivutveckling.

Resultatet baseras på litteratursökningar i svenska och internationella referensdatabaser. Forskningen 
som ingår i översikten avser det som i de olika länderna motsvarar grundskolan från och med årskurs 4 samt 
gymnasieskolan. Sökningarna resulterade i knappt 10 500 studier. Efter relevans- och kvalitetsgranskning, 
som gjordes av forskare inom området, återstod 22 forskningsstudier som underlag för den systematiska 
översikten. Två av dessa är från Sverige och fyra från övriga Norden. 

Den övergripande frågan som ställs i översikten är hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena kan 
utformas för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Översikten fokuserar på un-
dervisning i naturvetenskapliga ämnen för flerspråkiga elever som undervisas på ett språk som för eleverna är 
ett andraspråk, och där eleverna är i ett tidigt skede i sin utveckling och ännu inte har uppnått en nivå på detta 
andra språk som är i paritet med elevens ålder och kognitiva utvecklingsnivå. 
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Resultatet baseras på litteratursökningar i svenska och internationella referensdatabaser. Forskningen 
som ingår i översikten avser det som i de olika länderna motsvarar grundskolans högstadium samt gym-
nasieskolan. Sökningarna resulterade i knappt 12 300 studier. Efter relevans- och kvalitetsgranskning åter-
stod 24 forskningsstudier som utgjorde det vetenskapliga underlaget för översikten. Två av dessa är från 
Sverige och en från Danmark.  

Pågående systematiska översikter 
Utöver de publicerade översikterna har Skolforskningsinstitutet under 2018 arbetat med nedanstående sys-
tematiska översikter. De tre första är planerade att publiceras under 2019, de första två i början av året. Övriga 
är planerade att publiceras under 2020. Under 2019 kommer dessutom arbetet med 3–4 nya systematiska 
översikter påbörjas. Dessa kommer ha planerad publicering under 2020 och 2021.

Översikten är inriktad på om hur, och under vilka förutsättningar, lek kan främja barns utveckling och 
lärande i förskolan. Vi har inriktat översikten mot barns sociala förmågor och inkluderar förutom förskola 
även förskoleklass. Publiceras i februari 2019.

Översikten är inriktad på frågor om hur, varför och under vilka förutsättningar som arbetssättet lässtrate-
gier främjar elevers läsförståelse. Vi har inriktat översikten mot årskurserna 4–9 i grundskolan samt gym-
nasieskolan. Planerad publicering: mars 2019.

Individanpassad vuxenutbildning
Översikten är inriktad på vad som kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers 
olikheter. För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom 
vuxenutbildning, vilket ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på 
bästa sätt. Planerad publicering: 2019. 

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen 
Översikten är inriktad på vad som kännetecknar laborationer i naturvetenskap som ger förutsätt- 
ningar för eller bidrar till elevers utveckling av ämneskunskaper och förmåga att genomföra systematiska  
undersökningar. Detta mot bakgrund av att institutets analyser tyder på att lärare efterfrågar mer kunskap 
om hur laborationer kan användas i olika syften. Översikten är inriktad mot årskurserna 6–9 i grundskolan 
samt gymnasieskolan. Planerad publicering: 2020.

Översikten är inriktad på hur undervisning i idrott och hälsa kan utformas för att elever som möter svårigheter 
i det sociala samspelet ska ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande. Översikten inrik-
tas mot grundskolan och gymnasieskolan och kommer även vara aktuell för lärare i särskolan. Planerad pub-
licering: 2020.

Skol- och verksamhetsformer som omfattas
Sammantaget har nedanstående skol- och verksamhetsformer utgjort utgångspunkt för de sökningar efter 
forskning som genomförts i anslutning till de systematiska översikter som institutet hittills har publicerat eller 
påbörjat, se tabell 1. Resultaten från en översikt som inriktats mot en skolform kan dock i vissa fall vara relevanta 
även för andra skolformer.  
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Tabell 1: Inriktning av institutets hittills genomförda eller påbörjade systematiska översikter med avseende på 
skol- och verksamhetsformer

Förskola Förskole -
klass

Grundskola Gymnasie-
skola

Vuxen ut-
bildning

Klassrumsdialog i matematik-
undervisningen

X

Digitala lärresurser i matematik-
undervisningen

X X X X

X X

-
rummet

X X

X X

lässtrategier
X X

X

-
visningen

X X

X X

1. Översikten kommer även vara aktuell för lärare i särskolan.

Spridning och tillgängliggörande av de systematiska översikterna 
En systematisk översikt riktar sig till förskollärare, lärare och andra verksamma inom förskolan och sko-
lan, samt till forskare och olika aktörer i skolsverige. Institutet arbetar fortlöpande med att göra översikter-
na tillgängliga för de verksamma, utan att göra avkall på de krav på dokumentation och transparens som 
vetenskapssamhället ställer. Det gör vi genom att vara noggranna med både språk och disposition av rapport-
erna. Utöver att låta forskare granska utkast till översikterna, läser även lärare texterna och lämnar synpunk-
ter på bland annat deras tillgänglighet. 

Än så länge består en systematisk översikt av en tryckt rapport som även publiceras på institutets webb-
plats. Där publiceras även de mer tekniska bilagorna som inte ingår i den tryckta rapporten. Till detta kom-
mer ett informationsblad och en sammanfattning av översiktens resultat. Under 2018 har institutet påbörjat 
ett arbete för att vi i en framtid ska kunna tillgängliggöra översikternas resultat på en digital portal, tillsam-
mans med kompletterande produkter som kan stödja de verksamma att använda resultaten utifrån sin egen 
verksamhet.

De systematiska översikter som publicerats hittills har haft en stor efterfrågan, vilket har resulterat i ny-
tryck. De tre översikterna har publicerats i fyra rapporter som var och en har tryckts i minst 4 000 exemplar. 
Därutöver har rapporter laddats ned från webbplatsen. Från och med i år kommer vi även kunna redovisa 
antalet nedladdningar. Det är något som vi hittills inte har haft möjlighet att göra.

Under 2018 har Skolforskningsinstitutet fortsatt med att utveckla metoder, processer och stöd i anslutning till 
arbetet med systematiska översikter och andra typer av forskningssammanställningar.
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Behovsinventering 
Skolforskningsinstitutet arbetar systematiskt med att inventera förskollärares, lärares och andra verksammas 
behov av forskningsbaserad kunskap om metoder och arbetssätt i undervisningen i förskolan och skolan. 

Beslut om att påbörja arbetet med en systematisk översikt eller en annan typ av forskningssammanställ- 
ning grundas på institutets behovsinventeringar. Vi lägger stor vikt vid att behoven identifieras i dialog med 
verksamma, men utgår även från tidigare forskning, rapporter från andra myndigheter och organisationer, 
till exempel lärar-, skolledar- och elevorganisationer. En ytterligare källa är det formulär som finns på Skol-
forskningsinstitutets webbplats, där allmänheten har möjlighet att ge förslag på undervisningsrelaterade 
frågeställningar som man vill att institutet ska göra forskningssammanställningar om. Det hittills insamlade 
underlaget har dokumenterats i en databas som vi successivt byggt upp för att kunna analysera resultatet av 
behovsinventeringarna.

Under 2018 har institutet vidareutvecklat formerna för arbetet med behovsinventering. Arbetet har inriktats 
på att ta fram en modell för behovsinventering med både utvecklad kvalitet och ökad effektivitet. Ambitionen är 
att det i framtiden ska gå snabbare att ta fram tillräckligt kvalificerade beslutsunderlag med förslag till vilka sys-
tematiska översikter och andra forskningssammanställningar som ska genomföras. 

Den nya modellen innebär att vi integrerat den tidiga behovsinventeringen och förstudien i en förenklad pro-
cess. Utöver att förbättra effektiviteten har detta också lett till att Skolforskningsnämnden har gjorts delaktig i 
behovsinventeringen i ett tidigare skede än tidigare, vilket förbättrat ledamöternas möjlighet att bidra med sina 
kunskaper och erfarenheter.

Metod- och processutveckling av arbetet med systematiska översikter 
Metoder och arbetsprocesser för att genomföra systematiska översikter inom olika ämnesområden är ett ex-
pansivt forskningsfält. Inte minst inom utbildningsvetenskap finns stora utmaningar i fråga om hur man bäst 
kan ställa samman relevant praktiknära forskning. Det kan handla både om behov av att anpassa etablerade 
metoder och om nya sätt att sammanställa forskning.

Det är därför centralt för Skolforskningsinstitutet att både kunna bidra till, och löpande dra nytta av, den 
metodutveckling som sker inom forskningsfältet. Centrala frågor som många aktörer inom detta fält in-
tresserar sig för rör bland annat hur forskning med kvalitativ ansats ska kunna sammanställas samt hur forsk-
ning med olika typer av forskningsdesigner kan syntetiseras. Att institutet deltar aktivt i metodutvecklingen 
inom fältet hjälper oss att i vårt fortlöpande arbete finna en balans mellan å ena sidan flexibilitet och inno-
vationskraft i hur man löser olika uppgifter i projekten, å andra sidan att se till att de metoder och arbetspro-
cesser som tillämpas är stabila och av hög vetenskaplig kvalitet. De frågor som vi ställs inför när vi genomför 
systematiska översikter är både praktiska och teoretiska. 

I början av 2018 gav Skolforskningsinstitutet en extern utvärderare i uppdrag att mot bakgrund av de 
första två publicerade översikterna utvärdera institutets process för arbetet med systematiska översikter.3  
I korthet visar resultaten av utvärderingen att den infrastruktur som institutet har byggt upp för arbetet 
med de systematiska översikterna i sina huvuddrag förefaller vara ändamålsenlig. Utvärderingen konsta- 
terar vidare att översikterna är väl genomförda och att de resonemang som förs är grundliga, noggranna och 
nyanserade. När det gäller utvecklingsmöjligheter föreslår utvärderingen till exempel att det kan förtydligas 
ytterligare hur delar av analyserna har genomförts bland annat genom att tydliggöra de externa forskarnas 
roller i projekten. Mer allmänt föreslår utvärderingen också att det bör klargöras om myndighetens uppdrag 
att identifiera kunskapsluckor ska vara ett delmål i arbetet med de systematiska översikterna.

Metod- och processutveckling av arbetet med andra 
typer av forskningssammanställningar
Under 2018 har Skolforskningsinstitutet fortsatt att utveckla processen för att granska, sammanfatta, kom-
mentera och tillgängliggöra forskningssammanställningar som genomförts av andra − i första hand inter-

3 Ingemar Bohlin (2018) Skolforskningsinstitutets arbete med systematiska översikter. Utvärdering
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nationella – organisationer och forskare. För att en internationell översikt ska kunna användas i den svenska  
förskolan eller skolan behöver den bedömas med avseende på både kvalitet och relevans för en svensk kon-
text, och valda delar behöver översättas och kommenteras i förhållande till denna svenska kontext. Vi kallar 
denna typ av projekt kommentarprojekt.

Under 2018 undersöktes möjligheten att kommentera två internationella systematiska översikter. I båda 
fallen bedömdes att forskningssammanställningarnas relevans för de verksamma var begränsad. Inför 2019 
har vi utvecklat processen för kommentarprojekt och i det arbetet tagit fram ett underlag med flera redan 
genomförda internationella forskningssammanställningar. Det är vår förhoppning att vi bland dessa ska hitta 
sammanställningar som är både relevanta och håller tillräckligt hög kvalitet för att bli aktuella för oss att kom-
mentera.

Litteratursökning och databasbestånd 
Institutets systematiska översikter baseras på omfattande sökningar i internationella och nationella referens-
databaser. Efter att under de första åren ha prövat oss fram till vilka databaser och vetenskapliga tidsskrifts-
prenumerationer institutet bör ha, har vi 2018 beslutat att inte göra några justeringar. Att urvalet ligger rätt 
stärks både av vår egen tidigare analys av i vilken grad våra databaser bidrar med relevant forskning och av en 
jämförelse vi gjort med vilka databaser en mängd internationella översikter inom det utbildningsvetenskap- 
liga fältet använt. Utöver källor med internationell forskning söker vi regelmässigt i kompletterande källor 
med svensk och nordisk forskning.

Skolforskningsinstitutet är medlem i Bibsamkonsortiet, vilket möjliggör fördelaktiga avtal.4 Institutet 
strävar också efter att utveckla formerna för själva litteratursökningen. Vi prövar nu i ett projekt en mer itera-
tiv modell, för att under projektets gång kunna precisera både söksträng och frågeställning.  

Skolforskningsinstitutets bibliotek utgörs av elektroniska databaser och tidskriftspaket som myndigheten 
abonnerar på. Biblioteket är främst avsett för myndighetens personal.

Skolforskningsinstitutet startade under 2016 en försöksverksamhet i samarbete med Göteborgs universitet 
och ett antal huvudmän. Från institutets perspektiv var syftet att testa en struktur för att pröva och utvärdera 
arbetssätt och metoder i undervisningen som presenteras i institutets systematiska översikter samt att skapa 
en kontaktyta mot verksamma lärare. De översikter som var aktuella i försökets första omgång var våra tre 
första publicerade översikter. Försöksverksamhetens första omgång avslutades med ett seminarium i januari 
2018, med projektdeltagarna och deras rektorer samt representanter från huvudmännen som deltagit i pro-
jektet.

Under våren 2018 bjöd vi, via olika kanaler, in till att nominera deltagare till höstterminen 2018 och vår-
terminen 2019. I augusti 2018 startade en andra omgång av projektet. Denna gång deltar två gymnasieskol-
or i projektet med en lärare var. Den ena läraren har valt en översikt med inriktning på digitala lärresurser i 
matematikundervisningen för sin utvärderingsuppgift och den andra en översikt med inriktning på språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning i naturvetenskapliga ämnen i det flerspråkiga klassrummet.  

Projektet består – liksom första gången – av en utbildningsdel och en genomförandedel. Under hösten 
2018 följde lärarna en kurs om 15 högskolepoäng på avancerad nivå vid Göteborgs universitet — Evidens i 
praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens. Våren 2019 ägnas åt ett utvärderingsprojekt på den 
egna skolan, som tar utgångspunkt i en systematisk översikt som institutet publicerat. Utvärderingen utförs 
inom ramen för en högskolekurs där deltagarna skriver en uppsats om 7,5 högskolepoäng. Skolhuvudmän-
nen svarar för lärarnas avsatta tid i tjänst för att delta, och Göteborgs universitet svarar för den vetenskapliga 
handledningen. Projekten avslutas i juni 2019.

4 Sedan 1996 tecknar Kungliga biblioteket (KB), under namnet Bibsamkonsortiet, licensavtal för elektroniska 
tidskrifter och databaser på svenska universitets, högskolors, myndigheters och statliga forskningsinstituts 
vägnar. 
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Institutet har under våren 2018 utvärderat projektet. För institutet har Försöksverksamheten bidragit med 
värdefulla kontakter med en grupp mycket kvalificerade lärare. Vi är överhuvudtaget angelägna om att på 
olika sätt involvera lärare i institutets verksamhet, och kommer därför att ha fortsatt kontakt med det nätverk 
som lärarna i Försöksverksamheten bildat. Skolforskningsinstitutet kommer dock inte initiera en tredje 
omgång av Försöksverksamheten inför 2019/2020. En orsak till det är att det för närvarande är svårt att rekry-
tera lärare till en så tidskrävande utbildning. Bland annat innebär lärarbristen att skolorna har svårt att avvara 
sina mest välutbildade och välmotiverade lärare.
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Institutet har under våren 2018 utvärderat projektet. För institutet har Försöksverksamheten bidragit 
med värdefulla kontakter med en grupp mycket kvalificerade lärare. Vi är överhuvudtaget angelägna om att 
på olika sätt involvera lärare i institutets verksamhet, och kommer därför att ha fortsatt kontakt med det 
nätverk som lärarna i Försöksverksamheten bildat. Skolforskningsinstitutet kommer dock inte initiera en 
tredje omgång av Försöksverksamheten inför 2019/2020. En orsak till det är att det för närvarande är svårt att 
rekrytera lärare till en så tidskrävande utbildning. Bland annat innebär lärarbristen att skolorna har svårt att 
avvara sina mest välutbildade och välmotiverade lärare.r.  

Under 2017 har frågan om hur resultaten från Skolforskningsinstitutets systematiska översikter ska spridas 
och tillgängliggöras för de verksamma i förskolan och skolan aktualiserats till följd av att vi har publice rat 
de två första översikterna. I samband med att de första systematiska översikterna slutfördes var rapport-
utformningen en central fråga. En syste matisk översikt ska både vara tillgänglig för de verksamma i förskola 
och skola och samtidigt kunna uppfylla de krav på dokumentation och transparens som vetenskapssamhäl-
let ställer. Institutet försökte lösa detta genom en genomtänkt disposition av rapporterna. Vi lät också en 
grupp lärare läsa texterna och lämna synpunkter på deras tillgänglighet. Frågor om spridning och tillgänglig-
görande, till exempel genom kompletterande produkter, tas upp under avsnittet om kommunikation. 
Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Skolforsk-
ningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och insti-
tutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Arbetet med att utveckla institutets 
forskningsprofil och utlysningsprocessen har skett fortlöpande sedan myndigheten etablerades 2015. 

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå 
från de behov, utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till 
undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas med andra ord av ett kunskapsintresse som 
i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte 
att främja barns och elevers utveckling och lärande. I beredningen av ansökningarna ställs utöver dessa krav 
på relevans för professionen, lika höga krav på vetenskaplig kvalitet som hos andra svenska forskningsråd.

Vad som också skiljer institutet från andra forskningsfinansiärer är att forskningen ska bedrivas i försko-
lan eller skolan, att vi gärna ser att förskolans och skolans verksamma deltar aktivt i de projekt vi finansierar, 
samt att medforskande lärare kan ingå i projektgruppen och finansieras via bidraget. Genom att involvera 
professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet.

Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Skolforsk-
ningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och insti-
tutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Arbetet med att utveckla institutets 
forskningsprofil och utlysningsprocessen har skett fortlöpande sedan myndigheten etablerades 2015. 
Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Skolforsk-
ningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och insti-
tutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Arbetet med att utveckla institutets 
forskningsprofil och utlysningsprocessen har skett fortlöpande sedan myndigheten etablerades 2015. 
sdfghjAtt lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Skolforsk-
ningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och insti-
tutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Arbetet med att utvecklint lyAtt lys
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Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Skolforsk-
ningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och insti-
tutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Arbetet med att utveckla institutets 
forskningsprofil och utlysningsprocessen har skett fortlöpande sedan myndigheten etablerades 2015.

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå 
från de behov, utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till 
undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas med andra ord av ett kunskapsintresse som 
i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte 
att främja barns och elevers utveckling och lärande. I beredningen av ansökningarna ställs utöver dessa krav 
på relevans för professionen, lika höga krav på vetenskaplig kvalitet som hos andra svenska forskningsråd.

Vad som också skiljer institutet från andra forskningsfinansiärer är att forskningen ska bedrivas i försko-
lan eller skolan, att vi gärna ser att förskolans och skolans verksamma deltar aktivt i de projekt vi finansierar, 
samt att medforskande lärare kan ingå i projektgruppen och finansieras via bidraget. Genom att involvera 
professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet.

Skolforskningsinstitutet har under de första åren utvecklat forskningsprofilen successivt. Utvecklingsarbetet 
är bland annat knutet till de årliga utlysningarna av forskningsbidrag, då anvisningarna för de sökande res-
pektive för beredning ses över. Så även under 2018 då en mer genomgripande omarbetning skedde. 

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil är vårt sätt att definiera vad en praktiknära skolforskning är. 
Det är dock en fråga som ådrar sig ett brett intresse i vidare kretsar. Institutet deltar därför i olika samman-
hang där frågan om vad som ska karaktärisera en praktiknära skolforskning diskuteras. Under 2018 var insti-
tutet bland annat medarrangör för en konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik, se 
vidare under Nationell samverkan. Vi har även haft möten med det så kallade ULF-projektet som är en natio-
nell samordningsgrupp för försöksverksamhet med praktiknära forskning i skolan. De erfarenheter som våra 
utlysningar ger och som de projekt institutet finansierar bidrar med värdefulla inspel i dessa diskussioner och 
de kan bidra till att utveckla den praktiknära skolforskningen både med avseende på teori och praktik.

2018 års utlysning resulterade i 65 ansökningar, varav en avvisades på grund av att den inte uppfyllde de for-
mella kraven. Antalet ansökningar har minskat successivt, från 122 ansökningar 2016 och 94 ansökningar 
2017. Jämfört med 2016 års utlysning svarar dock både 2017 och 2018 års ansökningar bättre mot Skolforsk-
ningsinstitutets forskningsprofil.

De sju projekt som beviljats bidrag får dela på närmare 27 miljoner kronor över en period på tre år.  
Beviljandegraden för denna utlysning blev 10,8 procent, att jämföra med 5,3 procent 2017 och 6,6 procent 
2016. Att beviljandegraden har ökat från den tidigare låga nivån är glädjande, men kan samtidigt tillskrivas 
kombinationen av mer medel att fördela än året innan och färre ansökningar. Som jämförelse kan nämnas att 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittés (UVK) utlysning av projektbidrag hade en beviljan-
degrad på cirka 14 procent 2018, en högre nivå än institutets. Skillnaden har dock minskat väsentligt sedan 
föregående år. 

Trots att antalet ansökningar har minskat över tid uppfattar vi att intresset för praktiknära skolforskning 
är stort. Minskningen av antalet ansökningar kan ha andra orsaker. Eftersom institutet har relativt begrän-
sade medel att fördela till forskningsprojekt leder det till en låg beviljandegrad, vilket kan påverka viljan att 
lägga ned det ganska omfattande arbete som det innebär att ansöka om bidrag. En annan orsak som vi har 
uppmärksammat är att presumtiva sökande ibland har avstått från att söka på grund av att de misstolkat an-
visningarna. Vi kommer därför öka tydligheten i vår kommunikation om inriktningen av våra utlysningar. 
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Till det kommer att vi gärna skulle se ansökningar från ännu fler lärosäten och en ännu större variation vad 
gäller ämnen och skolformer.

Enligt Skolforskningsinstitutets instruktion ska vi identifiera områden där relevant praktiknära forskning 
saknas och utlysa och fördela medel till praktiknära forskning inom dessa områden.  

Skolforskningsnämndens beslut om utlysningstext 2018 kom att som tidigare år ligga nära institutets  
instruktion:  

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

Inriktningen fokuserar på det som generellt särskiljer vår forskningsprofil. Institutet har än så länge inte 
kunnat dokumentera tillräckligt med kunskapsluckor från bland annat arbetet med systematiska översikter, 
något vi kommer kunna göra på sikt. Vi kan också konstatera att det finns för lite praktiknära skolforskning 
inom i stort sett alla områden som rör förskolans och skolans verksamhet.

Processen  
Utlysningen öppnade 14 mars 2018 och stängde 9 maj 2018. Det innebär att utlysningen både öppnades och 
stängdes tidigare på året än föregående år, och att den var öppen en vecka längre än året innan. 

Samtliga ansökningar bedömdes först av två granskare från den beredningsgrupp med kvalificerade 
forskare som institutet knutit till utlysningen. Alla ansökningar föredrogs sedan i beredningsgruppen in-
för att varje yttrande fastställdes. Beredningsgruppen lyfte 12 ansökningar till Skolforskningsinstitutets 
vetenskapliga råds beslutsmöte. Bland dessa gjorde rådet en ytterligare prioritering som resulterade i att sju 
projekt beviljades bidrag. 

Som stöd för arbetet med utlysningen använder Skolforskningsinstitutet ansökningssystemet Prisma som 
administreras av Vetenskapsrådet. 

Kort om ansökningarna
Liksom tidigare år har det 2018 funnits en bredd i ansökningarna vad gäller forskningsdesign, skolform och 
lärosäten som forskarna söker ifrån.

Forskningsdesign
Jämfört med tidigare år har inriktningen på forskningsdesign förändrats bland 2018 års ansökningar, se 
diagram 1. Designforskning är fortfarande den vanligaste forskningsdesignen medan interventionsstudier 
har ersatt aktionsforskning som den näst vanligaste. Det kan vara en konsekvens av ändringar som gjordes 
i anvisningarna för 2018. Efter dessa tre designer följer learning studies (i gruppen inkluderas även lesson 
studies), longitudinella studier och fallstudier. Gruppen övriga designer har ökat och är störst 2018. Det 
bör observeras att fördelningen på forskningsdesign inte kan bli perfekt. Vissa ansökningar skulle kunna 
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Diagram 1: Forskningsdesign 2016–2018

 

De beviljade ansökningarnas forskningsdesigner speglar förhållandevis väl fördelningen för samtliga an-
sökningar 2018. Bland de beviljade ansökningarna var designforskning vanligast förekommande, följt av in-
terventionsstudier och därefter longitudinella studier samt designer som är klassificerade under rubriken 
övriga.

Liksom 2016 och 2017 var de flesta ansökningarna i 2018 års utlysning i fallande ordning inriktade på  
grundskolan/motsvarande, gymnasieskolan/motsvarande och förskolan, se diagram 2. I stapeln för  
grundskola/motsvarande ingick 2018 en ansökan som avsåg grundsärskolan. Det var den enda ansökan som 
detta år avsåg särskolan, en minskning från sju ansökningar året innan. 

Diagram 2: Skol- och verksamhetsformer 2016–2018
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År 2018 fanns ingen ansökan som avsåg specialskolan, en minskning från tre ansökningar året innan. Stapeln 
för vuxenutbildning/sfi bestod i år av en ansökan avseende särskild utbildning för vuxna och en avseende 
sfi. Det bör observeras att en ansökan kan registreras i flera grupper, vilket innebär att summan av staplarna 
för ett år kan bli mer än 100 procent. Ansökningar som omfattar fler än en skol- eller verksamhetsform var  
mindre vanliga 2018 än de båda föregående åren. 

De ansökningar som beviljades bidrag 2018 speglar profilen på ansökningarna. Av de beviljade an-
sökningarna är fem inriktade mot grundskolan, två mot förskolan och två mot gymnasieskolan. Två av an-
sökningarna avser både grundskolan och gymnasieskolan.

Liksom året innan kom ansökningar in från totalt 21 lärosäten. Flest kom från Göteborgs universitet med 13 
ansökningar och Stockholms universitet med 10 ansökningar. Linköpings universitet och Umeå universitet 
inkom med fyra ansökningar vardera. Övriga 17 lärosäten representerades av tre eller färre inkomna an-
sökningar.

De beviljade ansökningarna fördelas med fyra till Göteborgs universitet och en vardera till Stockholms 
universitet, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. 

En majoritet (68 %) av de huvudsökande i Skolforskningsinstitutets utlysning var kvinnor, se tabell 2. I det 
avseendet skiljer sig inte sökprofilen till institutet från vad som gäller generellt inom utbildningsvetenskapen 
i Sverige. Till skillnad från de två föregående åren var andelen kvinnliga sökande överrepresenterad bland 
de ansökningar som beredningsgruppen prioriterade och i ännu högre grad efter institutets vetenskapliga 
råds beslut om vilka som skulle beviljas bidrag. Av de sju beviljade projekten hade sex projekt en kvinnlig hu-
vudsökande och ett projekt en manlig. Beviljandegraden hamnade därmed på 13,6 procent för kvinnor och 
4,8 procent för män, ett tydligt trendbrott jämfört med de båda föregående åren. 

Tabell 2: Kvinnor och män i ansökningsprocesserna 2016–2018

  2016    2017 2018

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
33 32

38 83

38

Man bör vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av resultatet från endast tre år.  Redovisningen utgår 
från små tal, vilket gör att en enskild ansökan kan få stor betydelse för fördelningen på kön. Sammantaget har 
11 projekt med en kvinnlig sökande beviljats bidrag, att jämföra med 9 projekt med manlig sökande. Att en 
så stor majoritet av de sökande är kvinnor gör att beviljandegraden över de tre åren ändå ligger på 5,9 procent 
för kvinnliga sökande och 9,7 procent för manliga. Institutet följer och analyserar utvecklingen noga, bland 
annat inom det så kallade JiM-projektet, det vill säga uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrerad verk-
samhet, se vidare särskild redovisning om JiM. Tidigare år var en stor del av de kvinnliga sökandena relativt 
nydisputerade jämfört med de manliga sökande. År 2018 var denna skillnad obetydlig.
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Till skillnad från 2017 var det en liten andel av de huvudsökande som erhöll forskningsbidrag i 2018 års 
utlysning unga forskare, se tabell 3. Andelen unga forskare var lägre än året innan även som andel av samtliga 

som innebär en forskare som disputerat för högst åtta år sedan, beräknat på helår med ansökningsåret inräknat. 
Någon motsvarande analys gjordes inte för 2016 års utlysning, varför det är tidigt att dra några långtgående 
slutsatser av statistiken. 

Tabell 3: Unga forskare i ansökningsprocessen 2017–2018

      Totalt antal Unga forskare

50 25

Utvärdering av utlysningsprocessen
I början av 2018 gav Skolforskningsinstitutet en extern utvärderare i uppdrag att mot bakgrund av de första 
genomförda utlysningarna utvärdera institutets process för arbetet med forskningsfinansiering.51

Utvärderingen kommer till slutsatsen att institutets process säkerställer den vetenskapliga kvaliteten. Det 
finns enligt utvärderingen etablerade metoder och kriterier för att bedöma vetenskaplig kvalitet och institu-
tets anvisningar skiljer sig därvidlag inte radikalt från hur andra forskningsfinansiärer går tillväga. 

När det gäller om anvisningar och processer genererar kunskap för användning i undervisningen, det 
vill säga kunskap som är relevant för professionen, är utvärderingen mer resonerande. Utvärderingen pekar 
på behovet av att stå för en uthållig tro på att en praktiknära forskning med professionen leder både till hög 
kvalitet och relevans. På frågan om anvisningar och processer bidrar till att samarbeten mellan akademi och 
skola utvecklas svarar utvärderaren ett otvetydigt ja. Utvärderingen pekar också på behov av att förändra 
organisering och ansvarsfördelning för processen. Detta är dock frågor som styrs av institutets instruktion, 
varför vi kommer att återkomma till detta i budgetunderlaget till regeringen.

5 Lars Geschwind (2018) Utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete med forskningsfinansiering.
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Samverkan

Såväl nationell som internationell samverkan är central för Skolforskningsinstitutet. Institutets samverkan 
är främst inriktad på metodfrågor, frågor om behov av forskning och forskningssammanställningar samt 
tillgängliggörande av resultat. 

Skolforskningsinstitutet har samverkat brett under 2018. Exempelvis har institutets direktör som tillträd-
de efter sommaren under hösten sammanträffat med sina kollegor på andra skolmyndigheter och med 
företrädare för andra organisationer med anknytning till det svenska skolväsendet och forskarsamhället. 
Kontakterna på ledningsnivå har syftat till att skapa förutsättningar för mer konkret samverkan. Institutets 
direktör ingår till exempel i nätverket för utbildningsmyndigheterna.

I anslutning till institutets arbete med systematiska översikter etableras regelmässigt kontakter med bland 
annat de centrala skolmyndigheterna: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolins-
pektionen. Detta görs för att kartlägga befintlig kunskap och för att knyta kontakt med referenspersoner till 
institutets projekt. Det är också viktigt för myndigheterna att ha ömsesidig kunskap om varandras planer och 
projekt. Även om vi inte gör samma sak, är tajmningen mellan olika myndigheters insatser ofta viktig. Vi up-
pfattar att det finns ett stort intresse på Skolverket för att ta del av institutets resultat i arbetet med såväl styr-
dokument som stödmaterial. Vidare bjuds institutet ofta in till Skolverkets samråd i olika frågor. I de fall vi har 
något att tillföra prioriterar vi att lämna synpunkter, trots begränsade resurser. Under 2018 har vi exempelvis 
deltagit i samråd om revidering av formuleringarna om jämställdhet i läroplanerna samt lämnat synpunkter på  
rektorsutbildningen. 

Under 2018 har vår samverkan med de övriga skolmyndigheterna i flera fall konkretiserats. Som exempel 
kan nämnas att vi startat en samverkan med SPSM om en systematisk översikt om specialpedagogik inom idrott 
och hälsa. SPSM har deltagit i arbetet med behovsinventeringen inför projektet och ingår med en medarbetare 
i projektet. Vidare har institutet deltagit i en samverkan mellan skolmyndigheterna om jämställdhetsintegrerad 
verksamhet (JiM). 

Även frågan om tillgängliggörandet av institutets översikter står på dagordningen för dialogen med övriga 
skolmyndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärar- och skolledarorganisationerna. Intresset 
från Skolverkets sida är stort och man ser som sin uppgift att bidra till att översikternas resultat tillgängliggörs för 
de verksamma. Exempelvis har den systematiska översikten om feedback i skrivundervisningen  länkats till en 
av Skolverkets webbkurser. 

Skolforskningsinstitutets samverkan med Vetenskapsrådet (VR) har under 2018 i första hand avsett 
frågan om forskningsutlysning; 2018 års utlysning genomfördes i ansökningssystemet Prisma, som VR är 
delägare i och administrerar.  

Ett par medarbetare ingår i det så kallade Evidensnätverket tillsammans med representanter för Skolver-
ket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vidare deltar institutet i ett myn-
dighetsnätverk för bibliotekarier.  

Under 2018 har Skolforskningsinstitutet vid två tillfällen sammanträffat med den nationella samord-
ningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning i skolan (ULF), bland annat i syfte att 
ömsesidigt informera oss samt att identifiera och bygga samverkan kring gemensamma intressen. 

Utöver nämnda organisationer har institutet under 2018 även samverkat med bland annat regionala ut-
vecklingscentrum (RUC).

Konferenser 
I januari 2018 arrangerade institutet en konferens i egen regi i samband med att dåvarande myndighetsche-
fen slutade. Vid konferensen, som hade ett hundratal både externa deltagare och deltagare från institutet, 
sammanfattades institutets inriktning och verksamhet efter tre år. I samverkan med Stockholms universitet, 
Jönköping University och Stockholms stad (Stockholms Teaching och Learning Studies STLS) arrangerade 
institutet även en stor konferens i maj 2018 med inriktning på praktiknära skolforskning. Konferensen hade 
knappt 200 besökare och omfattade bland annat tre föreläsningar av internationella forskare, ett stort antal 
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presentationer och en avslutande paneldiskussion på temat: Den praktiknära forskningens förutsättningar, 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vi har vidare varit medarrangör för ett symposium vid Umeå uni-
versitet med inriktning på praktiknära skolforskning i relation till specialpedagogiska frågor. 

Internationell samverkan
Skolforskningsinstitutet är medlem i Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe 
(EIPPEE), ett nätverk för organisationer som bland annat arbetar med att göra systematiska översikter.  
I nätverket ingår organisationer från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge. Del- 
tagande i nätverket bidrar till erfarenhetsutbyte och fördjupade kunskaper inte minst i fråga om metoder och 
metodutveckling. Institutet har under 2018 deltagit i ett möte med nätverket och kommer tillsammans med 
Skolverket att anordna ett möte i Sverige våren 2019. 

Institutet samverkar dessutom bilateralt. Tidigare år har samarbetet varit tätast med Kunnskapssenter for 
utdanning (KSU) i Norge. Under 2018 har det samarbetet dock gått på sparlåga, dels på grund av Skolforsk-
ningsinstitutets chefsbyten, dels på grund av att KSU har varit under utredning och kommer att ombildas. 
Institutet har satt stort värde på det tidigare samarbetet och hoppas på att kunna intensifiera detta igen när 
den nya organisationen är på plats. Vi samverkar vidare med till exempel EPPI-Centre  vid University College 
London och med Campbell Collaboration. Fem medarbetare deltog i en kurs om metoder för systematiska 
översikter som EPPI -Centre anordnande på uppdrag av KSU. Både KSU och EPPI-Centre deltar aktivt i de 
aktiviteter som anordnas inom ramen för EIPPEE. 

Institutet har i övrigt deltagit i färre internationella arrangemang än tidigare år. En medarbetare har del-
tagit vid the Collaboration for Environmental Evidence (CEE) konferens i Paris. Konferensen var inriktad på 
metodfrågor som var av intresse för institutet. Vidare har en medarbetare deltagit vid European Association 
for Practitioner Research on Improving Learnings (EAPRIL) årliga konferens, och där presenterat en av våra 
översikter. EAPRIL fokuserar på praktiknära forskning om undervisning och lärande. 

Vi har dessutom tagit emot flera internationella besök. 
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Skolforskningsinstitutets kommunikationsarbete är en strategiskt viktig uppgift för att sprida kunskap om de 
forskningsprojekt som beviljas bidrag, och för att resultaten från systematiska översikter ska få genomslag i 
förskolor och skolor.

Under året har två systematiska översikter lanserats. Översikterna presenteras på webbsidor där 
de även kan hämtas i form av pdf-filer med fullständiga rapporter, informationsblad och sammanfatt- 
ningar. Där finns även länk till en beställningsportal hos distributören. Marknadsföring och beställningar 
av översikterna görs även genom utskick via organisationen utbudet.se. Även där kan rapporterna hämtas 
som pdf-filer.

De forskningsprojekt som har tilldelats forskningsbidrag för praktiknära skolforskning beskrivs på 
egna webbsidor, även med relaterat material och länkar till vidare läsning. 

Tryckeritjänster, inklusive tjänster för lager och distribution har avropats, och leveransavtal slutits.  
Medarbetare vid institutet har deltagit i medieträningar inför lanseringarna.

I början av året lanserades en ny version av www.skolfi.se. Webbplatsen har fått en förbättrad struktur och 
en översyn har gjorts av innehållet. Vissa sidor har dessutom fått en ny grafisk form. De engelska webbsidor-
na har utökats. En översyn av webbplatsens säkerhet och sökmotoroptimering har också gjorts. En inte- 
gritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter på webbplatsen, har publicerats.

Skolforskningsinstitutets Twitterkonto @skolfi har 2 000 följare, en ökning med i genomsnitt en följare per 
dag under året. På institutets företagssida på LinkedIn har antalet följare dubblerats och är nu 255 personer.

Fyra egenproducerade videor och en externt producerad video har publicerats på institutets Youtubekanal. 
Kanalen har under året haft 1 400 visningar, en ökning med 53 procent från 2017 då arbetet med den interna 
videoproduktionen inleddes. 

Det digitala nyhetsbrevet har under året distribuerats med åtta nummer till drygt 1 200 prenumeranter. 
Prenumerationsantalet har fortsatt att öka under året, även efter vårens genomgång av samtycke till person- 
uppgiftsbehandling. Öppningsfrekvensen är fortfarande mycket hög, i genomsnitt 53 procent. 

På konferenser, mässor och utställningar har vi under året träffat vår främsta målgrupp, lärare och för-
skollärare, och visat upp vår verksamhet med systematiska översikter. I början av året deltog närmare tvåhundra 
lärare i Jönköpingsregionen i en matematikkonferens. Vidare gjordes en särskild insats under några dagar i slu-
tet av november då vi mötte ett hundratal lärare i Norrbotten och Västerbotten. 

Media har inbjudits till pressträffar för att bland annat ta del av nya systematiska översikter och för presen-
tation av forskningsprojekt som beviljats bidrag för praktiknära skolforskning. Medias representanter har även 
inbjudits att bevaka våra arrangemang runt om i landet. 

Skolforskningsinstitutet förekom i 77 redaktionella artiklar under året. Det är en ökning med närmare 25 
procent från föregående år, men fortfarande betydligt färre är under institutets två första år. Relevansen har 
minskat, det vill säga andelen omnämnanden i titlar eller ingresser. Under juni och juli publicerades flest 
artiklar där institutet nämndes. Händelserna som dominerade artiklarna var utnämningen av Camilo von 
Greiff till ny direktör och utredningen om statliga skolmyndigheter. Majoriteten av alla artiklar har haft en 
neutral ton.
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Under året har 980 inlägg skrivits om Skolforskningsinstitutet i sociala medier, det vill säga i Twitter, Face-
book, Youtube och Instagram. Det är en minskning på knappt fem procent från föregående år. Inläggen har 
en potentiell räckvidd på cirka 1,8 miljoner personer, vilket är en ökning med drygt 30 procent. Majoriteten 
av inläggen, cirka 75 procent, har klassats att ha en neutral ton, 23 procent med positiv ton och 2 procent med 
negativ ton. De flesta inläggen i sociala medier skrevs under årets tre första månader samt i oktober. Inläggen 
handlade främst om att en ny direktör söktes, om försöksverksamheten och om de systematiska översikterna. 
Twitter är den kanal där flest inlägg har publicerats.

Tabell 4: Aktivitet på webbplatsen och på Twitter

2016 2017 2018

35 352
20 311

2 000
120 113
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Institutets arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheten (JiM)
Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningarna för 2017 och 2018 redovisa aktiviteter och resultat i förhål-
lande till den plan institutet tidigare redovisat för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställd- 
hetsintegrering (JiM) under 2017–2018. 

Skolforskningsinstitutet har under 2018 fortsatt att arbeta med att realisera handlingsplanen i sin exter-
na verksamhet. Handlingsplanen bestod dels av en analysdel där områdesspecifika jämställdhetsutman-
ingar identifierades, dels en framåtblickande del där mål och aktiviteter för att reformera de identifierade 
jämställdhetsproblemen formulerades. Under 2018 har arbetet handlat om att fördjupa institutets kunskap 
och kompetens om jämställdhetsfrågor och att fortsätta arbetet med att genomföra konkreta aktiviteter ur 
handlingsplanen. Ett viktigt inslag i arbetet med att fördjupa analysen har varit det nätverk för samverkan 
och erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering som institutet ingår i tillsammans med bland annat de 
övriga skolmyndigheterna. Nätverket arrangerade under hösten en heldagskonferens med temat Jämställd 
utbildning – kunskaps- och erfarenhetsutbyte om arbetet med jämställdhetsintegrering i skola och utbild-
ning. Arbetet i nätverket har bland annat lett fram till planer på att gemensamt fördjupa kunskapen om vilka 
de verkliga utmaningarna är för att uppnå en jämställd utbildning. För institutet ligger fokus i detta samman-
hang på undervisning. Vidare har medarbetare deltagit vid konferensen Fokus jämställdhet – grund- och 
gymnasieskola i Eskilstuna och vid JiM-spridningskonferensen Lärande för förändring i Stockholm.    

I kärnverksamheten är vår ambition att de externa forskare som engageras för att delta i arbetet med sys-
tematiska översikter ska vara både kvinnor och män. Dessutom ska den beredningsgrupp som svarar för 
beredningen av de forskningsansökningar som institutet får in i samband med sin årliga utlysning av forsk-
ningsbidrag ha en god balans mellan kvinnor och män. Av de 19 externa forskare vi under institutets första 
fyra år har engagerat för arbetet med systematiska översikter är tio kvinnor och nio män. Av de åtta projekt för 
att ta fram systematiska översikter som bemannats till och med 2018 har fem bemannats med både kvinnliga 
och manliga forskare. Beredningsgruppen bestod 2018 av hälften kvinnor och hälften män.     

Det är vår strävan att könsrelaterade perspektiv ska belysas i de översikter vi genomför, även i de fall detta 
inte är huvudfrågan. Men om könsrelaterade perspektiv inte belyses i de forskningsstudier som vi baserar en 
översikt på, är det inte möjligt. Hittills har en av våra systematiska översikter en frågeställning som omfattar 
frågor om kön. Den rör undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att fördjupa elevers läsförståelse, 
och inkluderar hur arbetssättet kan användas till att förbättra pojkars läsförståelse. Översikten publiceras i 
början av 2019. 

Skolforskningsinstitutet arbetar aktivt med genusfrågorna även när det gäller utlysningen av forsknings-
bidrag. De som söker bidrag måste i den del av ansökningsformuläret som rör genus- och mångfaldsfrågor 
reflektera kring vilken explicit eller implicit påverkan som deras tänkta forskningsprojekt kan få på könsre-
lationer mellan pojkar och flickor. Institutet lyfter även årligen vikten av en jämställd beredning och bedöm-
ning i båda de organ som medverkar i beslutet om fördelning av forskningsbidrag: beredningsgruppen och 
Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. Institutet bidrar där med konkret stöd och tar årligen fram köns- 
relaterad statistik.

Moderna beredskapsjobb i staten
Skolforskningsinstitutet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. Satsningen syftar 
till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myn-
digheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att 
utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Enligt regleringsbrevet för 2018 skulle institutet lämna en redo-
visning till Statskontoret senast 3 april 2018 i enlighet med instruktion från Statskontoret. Skolforskningsinstitu-
tet har under 2018 redovisat till Statskontoret i enlighet med de anvisningar som getts.
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Särskilda uppdrag
Regeringen beslutade 4 februari 2016 om ett uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända  
arbetssökande för praktik 2016–2018 och ett uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2017. Enigt båda uppdragen skulle 
myndigheterna senast 1 april 2018 rapportera hur uppdraget genomförts till Statskontoret i enlighet med 
deras instruktioner. Skolforskningsinstitutet har under 2018 besvarat de frågor som ställts av Statskontoret 
med anledning av uppdragen.

Remisser
Skolforskningsinstitutet har fått åtta remisser under 2018. Vi har avstått från att yttra oss i ett fall. Vi har yttrat 
oss över:

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling (SOU 2018:17)  
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19)
Skolverkets förslag till ändring i läroplan vad gäller jämställdhet (dnr 2018:00027)
Utbildningsdepartementets promemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns 
möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive 
deltagare i folkhögskolan m.m. (U2018/03059/GV)
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) 

   

Remisserna besvaras med utgångspunkt i institutets uppdrag. En konsekvens av det är att institutet ofta väljer 
att endast yttra sig över avgränsade delar av betänkanden och promemorior. SOU 2018:17 och SOU 2018:19 
besvarades mer omfattande eftersom de i hög grad berör institutets verksamhet och verksamhetsområde.
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Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet i antal anställda. Vi engagerar dock väsentligt fler personer 
i vår verksamhet, som externa forskare i projekt, externa granskare av systematiska översikter, granskare i 
beredningsgruppen och olika referenspersoner.  

 
Kompetensnivån inom myndigheten är mycket hög. Samtliga projektledare är disputerade inom sinsemellan 
olika discipliner. Kompetensen täcker olika typer av forskningsmetodiker. Övriga anställda i kärnverksam-
heten har som lägst en universitets- eller högskoleexamen (master- eller doktorsexamen).

I kärnverksamheten sker en stor del av kompetensutvecklingen inom ramen för det gemensamma utveck-
lingsarbete som hela tiden pågår inom myndigheten. Arbetet sker bland annat vid institutets regelbundna 
metodmöten. Kompetensutveckling i kärnverksamheten har utöver detta skett även inom ramen för vår inter-
nationella samverkan. I slutet av sommaren deltog, som nämnts tidigare, fem medarbetare i en tvådagarsutbild-
ning om metoder för att genomföra systematiska översikter hos vår brittiska systerorganisation EPPI-Centre.   

Externa forskare och andra externa experter utgör en viktig del av vår kompetensförsörjning, och gör att vi 
kan anpassa kompetensprofilen för varje specifikt projekt eller uppdrag.

I arbetet med systematiska översikter svarar projektledarna för att arbetet bedrivs enligt de metoder och de 
arbetsprocesser som fastställts för respektive översikt. De kan däremot inte, annat än undantagsvis, vara expert-
er på just den fråga som översikten avser. Till varje projekt knyts därför flera externa forskare med sådan specifik 
kompetens. Totalt har fjorton forskare varit engagerade i arbetet med våra systematiska översikter under 2018, 
varav sju kvinnor och sju män. Sammantaget har de lagt ned cirka 1 285 timmar på detta under 2018, att jämföra 
med cirka 2 750 timmar 2017 och cirka 1 700 timmar 2016. I snitt innebär det cirka 90 timmar per expert 2018, 
att jämföra med 211 timmar 2017 och 141 timmar 2016. Variationen över tid förklaras av att projekten har be-
funnit sig i olika faser de olika åren. De externa forskarnas insatser varierar under ett projekts gång.

När en översikt närmar sig publicering engageras ytterligare två forskare som externa granskare. Deras 
uppgift är att granska översikten med avseende på de kvalitetskrav som ställs på systematiska översikter, det 
vill säga framför allt på hur väl rapporten lever upp till kraven på vetenskaplighet, systematik och transparens. 
Fyra översikter har granskats under 2018.

Även i institutets arbete med att lysa ut och fördela forskningsbidrag har externa forskare en central roll, 
och då vid beredningen av forskningsansökningarna. De som ingår i myndighetens beredningsgrupp ska vara 
professorer eller docenter. Beredningsgruppen för 2018 års utlysning bestod av en ordförande och en vice ord-
förande samt tolv granskare. Hälften av beredningsgruppen var kvinnor och hälften män. De tolv granskarna 
bedömde i snitt knappt elva ansökningar, varav hälften som föredragande och hälften som medgranskare.

Vid utgången av 2018 hade Skolforskningsinstitutet sjutton anställda, varav en var tjänstledig för tjänstgöring 
på en annan myndighet och två var föräldralediga. Av dessa sjutton var fjorton kvinnor och tre män. De an-
ställdas ålder varierade vid samma tidpunkt mellan 33 och 64 år, med en medianålder på 44 år.

Under 2018 rekryterades tre forskare/projektledare och en vikarierande redaktör/kommunikatör. Sjukfrån-
varon var 0,9 procent 2018, att jämföra med 1,7 procent 2017 och 2,2 procent 2016. Institutet hade ingen lång-
tidssjukfrånvaro 2018. 

Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar var 3,0 dagar per årsarbetskraft 2018, att jämföra med 3,3 dagar 
2017 och 6 dagar 2016. Som beskrivits ovan sker inte merparten av kompetensutvecklingen inom kärnverksam-
heten genom utbildningar som registreras som kompetensutveckling. Myndighetens personal inom kommu-
nikation och stödfunktionen har däremot deltagit i utbildningar av mer traditionell art. Under 2018 har fokus 
för hela institutet legat på bland annat medieträning, brandskydd, metodutveckling, upphandling, GDPR och 
diarieföring.
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Den interna styrningen med gemensamma beslutsrutiner och enhetliga former för planering av projekt har 
inte förändrats under 2018. En friskvårdpolicy har tagits fram under hösten och en mindre översyn av arbetsord-
ning och delegationsordningar har genomförts.

Antalet bokförda fakturor har med 962 minskat något från föregående års knappa 1000 fakturor. Antalet 
registrerade ärenden i diariet har minskat betydligt från året innan, från 190 ärenden, varav 94 utgjordes av 
ansökningar av forskningsbidrag, till 128, varav 65 utgjordes av forskningsansökningar. Minskningen för-
klaras bland annat av det lägre antalet forskningsansökningar. 

Under 2018 har institutet påbörjat att analysera hur institutets dokumenthanteringsplan överensstämmer 
med verksamheten, inför justeringar som ska genomföras 2019. Institutet har arbetat vidare med ambitionen 
att så långt möjligt etablera e-arkiv i stället för ett pappersarkiv. 

Liksom under 2017 har arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som började tillämpas 
25 maj, varit en omfattande uppgift under 2018. Arbetet med att kartlägga myndighetens personuppgifter 
som påbörjade 2017 har fortsatt. Dessutom har en extern integritetspolicy och interna riktlinjer tagits fram. 
Vidare har ett dataskyddsombud utsetts. Flera medarbetare har utbildat sig om GDPR. Arbetet med GDPR 
berör personal från såväl ledning, stöd, kommunikation som kärnverksamhet.

Skolforskningsinstitutet har inte genomfört några större organisatoriska förändringar under 2018. Personal- 
ansvaret har dock omfördelats mellan institutets chefer, så att ansvar och befogenhet hänger ihop på ett mer 
ändamålsenligt sätt. 

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur institutet vid upphandlingar som överstiger gällande tröskel-
värden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§  
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Skolforskningsinstitutet har inte genomfört någon sådan upp- 
handling under 2018.
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Skolforskningsinstitutet har under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla uppföljningen och utvärderingen 
av verksamheten för att kunna visa hur denna bidrar till måluppfyllelse. Förutsättningarna för att redovisa 
resultatindikatorer skiljer sig dock radikalt mellan institutets båda huvuduppgifter.

Forskningssammanställningar
Vid utgången av 2018 hade institutet publicerat totalt fyra systematiska översikter i fem rapporter. I början av 2019 
kommer ytterligare två översikter. Enkla resultatindikatorer för dessa publikationer är naturligtvis det antal som 
rapporterna spridits i och antalet nedladdningar av dem från webbplatsen. Det senare är ett mått som vi nyligen 
har fått möjlighet att följa. Det verkligt intressanta är dock inte den stora spridning översikterna fått, utan deras 
mottagande, användning och påverkan i verksamheterna. För att vi ska kunna uttala oss om det krävs snarare 
utvärdering än indikatorer. I den försöksverksamhet som redovisats ovan har lärare prövat och utvärderat utvalda 
arbetssätt och metoder i undervisningen som presenteras i institutets systematiska översikter. Institutet bedömer 
att vi 2019 har tillräckligt många publicerade systematiska översikter för att det ska vara möjligt att påbörja ett 
arbete med att mer metodiskt utvärdera hur översikterna används i verksamheterna.

För att fokusera på kvaliteten i institutets arbete med systematiska översikter tog Skolforskningsinstitutet 
under 2018 initiativ till en extern utvärdering.65Uppdraget innebar att granska om institutets arbetsprocesser 
säkerställer att de systematiska översikter som produceras håller en hög vetenskaplig kvalitet och svarar mot 
de specifika krav på systematik och transparens som ställs på en systematisk översikt. Resultatet redovisas i 
korthet under kapitlet Forskningssammanställningar. 

Vad gäller fördelningen av forskningsbidrag finns etablerade resultatindikatorer bland de aktörer som för-
delar forskningsbidrag. Det handlar om söktrycket, andelen ansökningar som beviljas bidrag, spridningen på 
universitet och högskolor, könsfördelningen, sökandes ålder etcetera. Institutet fokuserar även på spridning 
på forskningsdesigner respektive på skol- och verksamhetsformer. Denna typ av indikatorer går att jämföra 
över tid. I vissa fall är det också relevant att jämföra med andra organisationer. Dock säger indikatorerna inte 
något om vad den forskning som finansierats leder till och vilken kvalitet den har. En sådan utvärdering måste 
avvakta tills dess tillräckligt många projekt har genomförts. Än så länge har inget av de projekt institutet  
finansierat slutrapporterats.  

För att fokusera kvaliteten i institutets arbete med att lysa ut och fördela forskningsbidrag tog Skolforsk-
ningsinstitutet under 2018 initiativ till en extern utvärdering.76Uppdraget var att besvara om institutets an-
visningar och processer säkerställer den vetenskapliga kvaliteten, och säkerställer att forskning utvecklas 
som genererar kunskap för användning i undervisningen, det vill säga är relevant för professionen respek-
tive bidrar till samarbeten mellan akademi och skola. Resultatet redovisas i korthet i kapitlet Forsknings- 
finansiering.  
 

6 Ingemar Bohlin (2018) Skolforskningsinstitutets arbete med systematiska översikter. Utvärdering.
7 Lars Geschwind (2018) Utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete med forskningsfinansiering.
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Kostnader
Skolforskningsinstitutet har under 2018 haft verksamhetskostnader på totalt 22 345 tkr, varav 22 342 tkr har 
finansierats med anslag. Detta innebär att institutet inte har förbrukat hela det disponibla anslagsbeloppet för 
verksamheten, som var 23 595 tkr. Institutet har under 2018 varit i stort sett fullt bemannade. Trots detta har 
kostnaderna minskat inom kärnverksamheten. Det beror bland annat på att kostnaderna för externa forskare 
har varit lägre i år än året innan, vilket i sin tur beror på i vilken fas projekten befinner sig i. Att expertkostnad-
erna minskat jämfört med föregående år innebär att även andra kostnader minskat. 

Av tabellen framgår att den absoluta merparten, drygt 86 procent, av de totala verksamhetskostnaderna 
under 2018 har avsett institutets ena huvuduppgift, att göra forskningssammanställningar. Institutets andra 
huvuduppgift, att utlysa och fördela forskningsmedel till praktiknära skolforskning har stått för knappt 14 
procent av de totala verksamhetskostnaderna, en minskning med en procent från året innan. Kostnaderna 
för att lysa ut och fördela medel till praktiknära skolforskning har som väntat minskat med närmare 0,5 mil-
joner kronor sedan året innan, bland annat till följd av att det förekom vissa engångskostnader under 2017. 
Att andelen trots detta är så hög som 14 procent av de totala kostnaderna 2018 beror på att institutets andra 
verksamhetsgren inte haft lika höga kostnader som förväntat. 

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

Forskningssamman ställ ningar Summa

 

2018

2018

Verksamhetskostnaderna för forskningssammanställningar avser kostnader för att genomföra systematiska 
översikter och kostnader för metodutveckling för att genomföra systematiska översikter och andra typer av 
forskningssammanställningar. Därutöver ingår kostnader som avser institutets arbete med frågor om under-
visning på vetenskaplig grund i en vidare mening. Inom denna del av verksamheten finansieras även arbete 
med att utveckla institutets position i frågor om vetenskapliga begrepp, samverkan kring forskningsfrågor, 
hur praktiknära forskning kan tillgängliggöras, vilket stöd verksamma behöver för att använda forsknings- 
resultat, med mera. Dessutom ingår kostnader för kommunikation om institutets systematiska översikter och 
om verksamheten samt overheadkostnader.

Verksamhetskostnaderna för att lysa ut och fördela bidrag till praktiknära skolforskning avser i huvudsak 
kostnader för beredningsprocessen, det vill säga för beredningsgrupp, för ansökningssystemet Prisma och 
för institutets administration av utlysningen. I kostnaderna ingår därutöver kostnader för att vidareutveckla 
forskningsprofilen, det vill säga för att utveckla vad den praktiknära skolforskning som Skolforskningsinsti-
tutet finansierar är och bör vara, vad det innebär att forska praktiknära och hur det påverkar forskningen. Un-
der 2018 avser detta både kostnader för den egna personalen och kostnader för möten med de forskare som 
finansierats av institutet. Vidare ingår kostnader för kommunikation om utlysningar och om finansierade 
projekt samt overheadkostnader. 
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Skolforskningsinstitutet har 2018 lämnat bidrag om totalt 15 635 tkr till projekt för praktiknära skolforskning. 
Detta innebär att institutet inte har förbrukat hela det disponibla anslagsbeloppet på 18 543 tkr. Anledningen 
till detta är att institutet har ändrat princip för utbetalning av bidrag. Detta har skett som en konsekvens av 
att regeringen under 2018 beslutat om treåriga bemyndiganden för institutet. Institutet har därmed kunnat 
ansluta sig till den princip för forskningsfinansiering som andra forskningsråd tillämpar, vilket innebär att vi 
betalar ut bidraget samma år det ska förbrukas.



Skolforskningsinstitutet har 2017 lämnat bidrag om totalt 18 211 tkr till projekt för praktiknära skolforsk-
ning. Detta innebär att vi har förbrukat hela anslaget för praktiknära skolforskning för 2017. 
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Resultaträkning

     
(tkr) Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1

2 0
Finansiella intäkter 3 3
Summa 22 345 23 639

Verksamhetens kostnader
4 -15 350

5
Finansiella kostnader 6 -32

-355
Summa -22 345 -23 639

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

18 211
7 -18 211

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0



Balansräkning
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(tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

8 152
Summa 152 304

Materiella anläggningstillgångar
9 0 0

10 532
Summa 329 532

Kortfristiga fordringar
11

0 3
Summa 178 419

Periodavgränsningsposter
12

Summa 484 571

Avräkning med statsverket
13 -203

Summa -1616 -203

Kassa och bank

Summa 3 739 3 184

SUMMA TILLGÅNGAR 3 267 4 808

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 14
Statskapital 15 103 103
Summa 103 103

Övriga avsättningar 16
Summa 91 66
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Balansräkning

17
18

19 385
Summa 2 279 3 829

Periodavgränsningsposter
20 810

Summa 794 810

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 3 267 4 808



Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2018

Redovisning mot anslag 

Anslag Årets till- Totalt Utgifter Utgående
(tkr) förings- delning disponi- över-

belopp belt förings-
brev belopp belopp

Not

 
21 203 23 756 23 959 -22 342 1 616

 
22 0 18 543 18 543 -15 635 2 908

Summa 203 42 299 42 502 -37 977 4 524
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Anslag/ Tilldelat Ingående Utestående Utestående åtagandenas
fördelning per årAnslagsbenämning bemyn- åtaganden åtaganden

(tkr) digande

2019 2020 2021 2022

-
23 0

Summa 37 500 18 905 34 577 17 198 9 878 7 500 0
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Redovisningsprinciper

-

Värderingsprinciper

 
-

 
utrustning

anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

Inredningsinventarier

-
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Skulder

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag

i tkr

Skolforskningsnämnden/styrelseuppdrag  

i tkr
25

11

3

2

3

 

3
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Vetenskapliga rådet/styrelseuppdrag

i tkr
25

1

Vetenskapliga rådet vid Statens institutionsstyrelse

1

Ingrid Carlgren 3

1

2

1

2

Anställdas sjukfrånvaro
-

2018

Kvinnor - -
Män - -

- -
- -
- -
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(tkr)

Resultaträkning
2018 2017

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa 22 342 23 617

 
 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
0

Summa 0 4

Not 3 Finansiella intäkter
0 13
3 5

Summa 3 19

 

Not 4 Kostnader för personal

8 833
634 563

381
Summa 15 350 14 643

Not 5 Övriga driftkostnader

510 321
1 808 2 012

Övrigt
Summa 5 680 7 532

-
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2018 2017

Not 6 Finansiella kostnader
13 30

0 0
3 2

Summa 16 32

 

Not 7 Lämnade bidrag

18 211
15 635 18 211

Balansräkning
2018-12-31 2017-12-31

Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

760 760

Årets avskrivningar -152 -152
Summa ackumulerade avskrivningar -608 -456
Utgående bokfört värde 152 304

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
218 218
218 218

-218
Årets avskrivningar 0
Summa ackumulerade avskrivningar -218 -218
Utgående bokfört värde 0 0

Not 10

0
1 149 1 149

Årets avskrivningar -203 -230
Summa ackumulerade avskrivningar -820 -617
Utgående bokfört värde 329 532

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter

Summa 178 416
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2018-12-31 2017-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader 

Summa 484 571

Not 13 Avräkning med statsverket

0 0
Redovisat mot anslag 18 211

-18 211
0 0

-203
Redovisat mot anslag 

0
-1 616 -203

Summa avräkning med statsverket -1 616 -203

Not 14 Myndighetskapital

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

Not 16 Övriga avsättningar

25 25
Utgående balans 91 66

Summa utgående balans 91 66

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret

0
Årets amorteringar
Utgående balans 379 733

3 000
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2018-12-31 2017-12-31

Not 18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
2 85

382
Summa 751 1 453

Not 19 Övriga kortfristiga skulder
385

Summa 385 713

Not 20 Upplupna kostnader

0
Övriga upplupna kostnader 151
Summa 794 810

Anslagsredovisning

Not 21
Skolforskningsinstitutet

 

Not 22
Praktiknära skolforskning

 

Not 23
Praktiknära skolforskning
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(tkr) 2018 2017 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret
3 000

Kontokrediter Riksgäldskontoret
1 500 2 500 2 500 2 000

0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 0 13 12 0
Räntekostnader 13 30 118 21

Avgiftsintäkter

0 10 0

Anslagskredit

0 0 0 0
0 0 0 0

Anslag

203 5 513
- - 5 000

0 - -

Bemyndiganden
5 000

0

Personal
13 12 12 10

15 11

Driftkostnad per årsarbetskraft 1690 1 929 1 615 1 406

Kapitalförändring
Årets 0 0 0 0
Balanserad 0 0 0 0
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Solna 22 februari 2019

Camilo von Greiff
Direktör
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