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Förord 
 
 
 
Skolforskningsinstitutet går in på sitt femte år och det finns nu tillräckligt 
med historik och erfarenheter för att vända på alla stenar i vår strävan att 
ständigt utvecklas som myndighet. En viktig del i det arbetet är att med 
hjälp av externa utvärderingar få syn på saker i vår verksamhet som 
behöver göras annorlunda eller bättre. 
 
Denna rapport är en utvärdering av arbetet med att lysa ut och fördela 
forskningsbidrag, med särskilt fokus på anvisningar och processer. 
Forskningsfinansiering är vid sidan av våra systematiska översikter en av 
Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter. Lars Geschwind, professor vid 
KTH, har genomfört detta arbete och gett oss många intressanta inspel för 
vårt fortsatta arbete. Vi hittar i utvärderingen bekräftelse på att våra 
anvisningar och processer håller hög kvalitet och är ändamålsenliga. Men 
Geschwind sätter även fingret på behovet av att förtydliga anvisningarna 
med avseende på det som specifikt karaktäriserar våra utlysningar, kravet 
på relevans för professionen. Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete! 
 
 
April 2019 
 
Camilo von Greiff 
Direktör för Skolforskningsinstitutet 
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Inledning  

Bakgrund till utvärderingsuppdraget 

Skolforskningsinstitutet inrättades den 1 januari 2015. I direktiven till den 

organisationsutredning som hade i uppdrag att förbereda och genomföra 

inrättandet av institutet ingick att lämna förslag till utformning av en 

uppföljning och utvärdering av den nya myndighetens verksamhet under 

perioden 2015–2017.  

 

Organisationsutredningen lämnade förslag till uppgifter som bör ingå i ett 

uppföljningssystem, och som nu löpande redovisas i myndighetens 

årsredovisning (Skolforskningsinstitutet 2015, 2016, 2017). Utredningen 

föreslog även områden som bör utvärderas, men antog då ett mer långsiktigt 

perspektiv än regeringens direktiv. Utredningen föreslog bland annat att 

regeringen skulle ta initiativ till en extern utvärdering av institutets 

måluppfyllelse och kärnprocesser, med delrapporter 2017 och 2019 samt en 

slutrapport 2022. Institutet bedömde därför att det var motiverat att under 

2018 genomföra en första extern utvärdering av institutets båda 

huvudprocesser: att ta fram kunskapsöversikter och att finansiera 

praktiknära skolforskning.  

Genomförande 

Föreliggande rapport är en utvärdering av arbetet med att lysa ut och fördela 

forskningsbidrag. Uppdraget har haft som syfte att främst besvara följande 

frågor:  

 
• Säkerställer anvisningar och processer den vetenskapliga 

kvaliteten? 
• Säkerställer anvisningar och processer att denna forskning 

genererar kunskap för användning i undervisningen, det vill säga 
relevansen? 

• Bidrar anvisningar och processer till att samarbeten mellan 
akademi och skola utvecklas?  

 

Utvärderingen har genomförts genom intervjuer och dokumentanalys. 

Totalt har 10 personer har intervjuats under perioden april–juni 2018. 

Intervjuerna har tagit mellan 30 och 60 minuter att genomföra och har utgått 

från de övergripande frågorna ovan. Intervjupersonerna har utlovats 

anonymitet.  

 

Nedan följer utvärderingens resultat som redovisas först i förhållande till de 

ställda utvärderingsfrågorna, därefter avslutas rapporten med en 

framåtblickande diskussion som även inbegriper rekommendationer 
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baserade på resultaten. Innan svaren på de övergripande frågorna redovisas, 

görs en beskrivning av Skolforskningsinstitutets anvisningar och processer 

i forskningsfinansieringen.  

Skolforskningsinstitutet och dess uppdrag 
Skolforskningsinstitutets uppdrag är att verka för att undervisningen i 

förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Institutet gör detta dels 

genom att sammanställa forskningsresultat, dels genom att finansiera 

praktiknära skolforskning. Institutets arbete med forsknings-

sammanställningar sker i huvudsak i form av systematiska översikter. De 

primära målgrupperna är skolans verksamma, och då framförallt 

förskollärare och lärare. Fokus för både forskningssammanställningarna 

och forskningsfinansieringen är arbetssätt och metoder i anslutning till 

undervisning.  

Praktiknära forskning 

Med praktiknära forskning avser institutet följande: 

 

• forskning som har sin grund i de 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 

gemensamma betydelse för att ny kunskap ska utvecklas 

• forskning som även kan leda till en framväxt av nya typer av 

forskningsmiljöer.  

Utlysningar av medel 

Följande avsnitt bygger på Skolforskningsinstitutet 2018b. Institutet har 

hittills gjort tre utlysningar: 2016, 2017 och 2018. Beredningen har skett i 

två steg i syfte att säkerställa att de finansierade projekten håller hög 

relevans för skolans verksamma utöver hög vetenskaplig kvalitet. Det första 

steget har bestått i att granska att de formella kraven och de obligatoriska 

relevanskriterierna är uppfyllda. De formella kraven är bland annat att 

ansökan ska ha kommit in i tid, blivit vederbörligen undertecknad och ska 

ledas av en disputerad projektledare vid en accepterad anslagsförvaltare. 

Relevanskriterierna var 2016 och 2017 följande: 

 

1. Projektet ska bedrivas i direkt anslutning till undervisningen i 

förskolans eller skolans miljö. 
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2. Projektets frågeställning har formulerats i dialog med förskollärare, 

lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet. 

3. Avsiktsförklaringar eller avtal ska finnas upprättade med 

involverade förskolor eller skolor och undertecknade av 

förskolechef eller rektor.  

I 2018 års utlysning har formella krav och redovisning av deltagande 

förskolor eller skolor förändrats något.1 Där anges att projektet ska bedrivas 

i direkt anslutning till undervisning i förskolan eller skolan. I steg 1 granskas 

därför 

 

1. att det i ansökan redovisas vid vilka förskolor eller skolor som 

forskningen ska bedrivas 

2. att det finns avsiktsförklaringar eller avtal med involverade 

förskolor och skolor som visar på projektets förankring på den eller 

de förskolor eller skolor där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara 

undertecknade av förskolechefen eller rektorn.  

Det är också förtydligat att om projektets ska bedrivas på flera än tre skolor 

eller förskolor behöver endast tre avsiktsförklaringar lämnas in vid 

ansökningstillfället, medan övriga, vid beviljad ansökan, ska lämnas in 

inom två månader efter att beslutet kommunicerats. Ett sätt att läsa denna 

förändring är att det öppnas upp för flera typer av forskningsdesign där 

empiriskt material kan hämtas från flera förskolor eller skolor i samma 

projekt. Det ger exempelvis möjligheter till komparativa studier. Detta är 

också förtydligat i texten som beskriver Skolforskningsinstitutets syn på 

forskning, att kunskapsintresset ligger i utveckling och förbättring av 

undervisningen, att den både ska vara professionsrelevant och hålla hög 

vetenskaplig kvalitet, och att forskningen ska bedrivas för och med 

förskolelärare, lärare, och andra verksamma i förskolan och skolan. I 

anvisningarna poängteras också att forskningsdesignerna kan ”variera”. Det 

finns ett behov av såväl kvantitativa och kvalitativa metoder, samt 

kombinationer av dessa. Resultaten från projekten kan dock inte  

 
”stanna vid enbart övergripande teoribildning utan måste också kunna 
omsättas direkt i praktiken”.  

Beredningsgruppens granskning 
Det första steget som beskrivs i föregående avsnitt har alltså bestått i att 

granska att de formella kraven och de obligatoriska relevanskriterierna är 

                                                        
1 http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/utlysning-av-forskningsbidrag-2018/  

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/utlysning-av-forskningsbidrag-2018/
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uppfyllda. Det andra steget var att institutets beredningsgrupp granskade 

ansökningarna mot bedömningsområdena. Beredningsgruppen är 

sammansatt av 14 experter från olika ämnesområden, under ledning av en 

ordförande och en vice ordförande. Dessa båda läste samtliga ansökningar 

och fördelade dem därefter på de övriga bedömarna. Varje granskare har 

haft cirka 10 ansökningar som huvudföredragande och därtill varit 

medbedömare på lika många. Vid beredningsgruppens slutmöte 

diskuterades samtliga ansökningar varpå hela gruppen enades om ett slutligt 

omdöme för varje ansökan.  

 

Beredningsgruppen har, sedan den andra utlysningsomgången, använt sig 

av ansökningssystemet Prisma som även används av forskningsråden. De 

bedömningsområden beredningsgruppen använts sig av är följande: 

 

1. projektets vetenskapliga kvalitet 

2. projektets relevans 

3. projektets genomförbarhet inklusive sökandes kompetens 

4. planer för publicering, kunskapsdelning och eventuell 

implementering av projektresultaten (2018 togs det andra ledet om 

implementering bort) 

5. genus- och mångfaldsperspektiv 

6. etiska aspekter. 

Punkt 1–3 bedömdes på en sjugradig skala medan övriga områden 

bedömdes på en tvågradig skala (i 2018 års utlysning en tregradig skala). 

Därefter gjordes en holistisk bedömning och de som gavs betyget 6 eller 7 

på en sjugradig skala prioriterades inför det vetenskapliga rådets 

beslutsmöte. Detta möte är det tredje steget i bedömningsprocessen. Vid 

2017 års omgång prioriterades 14 projekt varav fem blev finansierade. 

Totalt beviljades projekt motsvarande cirka 20 miljoner kronor över tre år 

(Skolforskningsinstitutet 2018a).  

Ansökningarnas fördelning 

Ansökningarna var i 2017 års omgång 94 till antalet varav fem blev 

beviljade medel (5,3 %). Såväl antalet ansökningar som andelen beviljade 

ansökningar minskade från år 2016 då antalet beviljandegraden var 6,6 

procent (122 ansökningar). Sammanställningar av institutets kansli för 2017 

års utlysning visar att beviljandegraden är högre för män, att Stockholms 

universitet och Göteborgs universitet dominerar sett till antalet ansökningar 

samt att aktionsforskning, designforskning och interventionsstudier är 

vanligaste forskningsdesign i dessa ansökningar. Ingen beviljad ansökan år 

2017 hade dock aktionsforskning som design, trots att det var den vanligast 
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förekommande. Statistiken visar vidare att det framstår som om 

nydisputerade äldre kvinnor som har en yrkesbakgrund i skolan har lägre 

beviljandegrad än andra kategorier.  

 

I 2018 års utlysning var det endast 65 ansökningar vilket visar en oroande 

nedåtgående trend vad beträffar antalet. Nedgången i antalet sökande har 

dock inte enbart tolkats negativt utan även som att många forskare som 

tidigare ”chansade” eller slentriansökte medel från institutet nu avstår. Det 

ställs också höga krav på ansökningarna vilket kan ha en påverkan på 

potentiella sökande. Beviljandegraden var dock i den senaste utlysningen 

10,8 procent och sex av sju huvudsökande var kvinnor. En beviljandegrad 

på cirka 10 procent ligger i nivå med motsvarande andra finansiärer. En 

alltför låg beviljandegrad är en utmaning som hotar institutets 

attraktionskraft som finansiär.  

Säkerställer anvisningar och processer den 
vetenskapliga kvaliteten? 

Den första utvärderingsfrågan berör den vetenskapliga kvaliteten i 

forskningsprojekten. Som framgår av beskrivningen ovan är 

bedömningsprocessen rigorös och omsorgsfull. Åsikterna om praktiken går 

dock isär. Några har menat att detta är en tämligen okomplicerad fråga:  

 
”En viss konsensus om kvalitet, har inte varit större diskussioner om 
det. Ett väldigt tydligt ja!” 
 
”Enklast att formulera, har följt den vanliga modellen.” 

 

Andra har menat att det har varit ett tidskrävande arbete att kalibrera olika 

uppfattningar om vad som är hög vetenskaplig kvalitet i detta sammanhang. 

Någon intervjuperson menade att det varit en ojämn kvalitet i de första årens 

ansökningar, även de beviljade. En del forskare har i stort sett skickat in 

samma ansökan som gått in till andra finansiärer, till exempel 

Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). Samma intervjuperson lyfter 

också frågan att beredningsgruppens förslag inte alltid fallit i god jord hos 

vetenskapliga rådet. De första årens arbete har krävt en insocialisering av 

de sakkunniga, i syfte att uppnå ”en gemensam diskurs”. 

 

Rekryteringen av bedömare och sammansättningen av vetenskaplig expertis 

har varit av stor betydelse för arbetet. En gedigen erfarenhet av bedömning 

av forskningsansökningar, en tvärvetenskaplig kompetens och öppenhet för 

olika vetenskapliga angreppssätt har varit några saker som nämnts som 

urvalskriterier.  
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Anvisningar och processer har reviderats något varje år. Bland annat mot 

bakgrund av politiska betoningar, till exempel mer internationalisering. I 

detta arbete har Skolforskningsnämnden och kansliet haft nyckelroller. 

Några kritiska synpunkter har framkommit på själva anvisningarna. En 

synpunkt handlar om relationen mellan forskningsdesign och analys i 

bedömningskriterierna:  

 
”Anvisningarna är missvisande. Under delen design och metod är det 
fyra punkter insamling och en punkt analysmetod. Det sistnämnda 
säger mer. Hur kan det lyftas fram bättre, i synnerhet kvalitativa 
studier? […] Anvisningarna ger en felaktig bild.” 

 

Kriterierna har också av vissa ansetts för snäva och inriktade på en viss 

metod:  

 
”Designavsnittet tar för givet att det är en intervention. Det kan vara 
något annat i metodväg. Det snävar in liksom, till undervisnings-
metoder. Flera implicita antaganden som behöver övervägas.”  
 
”En negativ aspekt av det är att ansökningarna blir mallade och litet 
schablonmässiga. Ska handla om metod X varje gång. Ibland risk för 
likriktning.”  
 
”Snäv utlysningstext. Hålla fast vid den här forskningen har varit 
viktigt dock.” 

Hur har kravet på praktiknärhet påverkat? 

En intressant fråga har varit om, och i så fall på vilket sätt, det praktiknära 

har haft ett stort inflytande på vad som befunnits möjligt att studera. Hur 

många analysnivåer är till exempel relevanta? Ett sätt att se det är att, som 

en intervjuperson sade,  

 
”säkerställa att forskningen ska handla om det undervisningsnära men 
inte nödvändigtvis i klassrummet”.  

 

En relaterad fråga har varit generaliserbarheten av resultaten. I vilken mån 

är kunskapen som produceras överförbar till andra sammanhang, bortom 

studieobjektet? Här har åsikterna gått isär, i synnerhet i början av institutets 

verksamhet. Bredden i sakkunnigsammansättningen i det vetenskapliga 

rådet ledde även till grundläggande vetenskapliga meningsskiljaktigheter. 

Någon har också uttryckt sig i mer positiva ordalag och tyckt att det varit 

mer generaliserbara problem och frågeställningar än väntat. Andra har 

resonerat om att kriterierna är överförda från icke-praktiknära sammanhang 

och att kriterierna snarare behöver få de sökande att utgå från, och utveckla, 



sid 11(22) 

 

 
 
ett problem. Istället för att som idag fokusera på att beskriva andra saker, 

som till exempel teori och tidigare forskning.   

Säkerställer anvisningar och processer att denna 
forskning genererar kunskap för användning i 
undervisningen, det vill säga relevansen? 

Den andra huvudfrågan är om anvisningar och processer genererar kunskap 

för användning i undervisningen, det vill säga kommer anvisningarna och 

processerna leda till att relevanta ansökningar kommer in och att 

praktiknära forskning gynnas så som det är avsett? Frågan om praktiknära 

och praxisnära forskning har vid det här laget en lång historia, även på 

utbildningsområdet, se till exempel Carlgren och kollegor 2005. Ändå har 

flera framhållit att det är oklart vad som menas med praktiknära eller, som 

vissa refererat till, praxisnära forskning:  

 
”Vad praxisnära forskning är, är oklart. Det syns på mötena. I varje 
huvud finns en uppfattning.”  

 

Många har lyft fram det viktiga i att ansökningarna har ett praktiknära 

perspektiv; i ansökningarna tvingas forskarna tänka på dessa frågor, bortom 

att ”all kunskap är bra”. Det lovvärda syftet är att det ska bli mer konkret 

och användbart:  

 
”Viktigt att det kommer från skolorna. Att det är något nytt.”  
 

En utmaning, redan nämnd ovan, är dock generaliserbarheten och 

relevansen bortom den aktuella skolan:  

 
”I ett första led, ja, sedan om det får långsiktiga effekter, det får man 
se. I synnerhet om man har forskning som har spridningseffekter.”  

Praktiknära forskning kontra grundforskning är 
inte enda synsättet 

Det råder således ingen konsensus bland intervjupersonerna om hur 

praktiknära skolforskning ser ut. I det här fallet finns dock en del 

grundläggande antaganden kring det praktiknära vilket återspeglas i 

anvisningar och processer. Forskningen ska ske tillsammans med 

praktikerna, inte om och inte enbart för dem. Detta har ifrågasatts i 

intervjuerna, speciellt av dem som anser att relevans blivit viktigare än 

kvalitet i bedömningen av forskningsansökningarna:  

 
”Vissa antaganden har inte tänkts igenom, till exempel att man gör mer 
relevant forskning om praktikerna är med.”  
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Detta är en intressant, större vetenskapsteoretisk fråga som bland annat 

handlar om förhållandet mellan kvalitet och relevans, mellan 

grundforskning och tillämpad forskning mellan praktiknära forskning och 

nyfikenhetsdriven forskning. Det beskrivs ofta som ett motsatsförhållande, 

som utgår från att forskning kan bedrivas på väsentligt olika sätt. Denna 

uppdelning motsvaras sedan av olika aktörer, i synnerhet forskare och 

forskningsfinansiärer, se till exempel Sörlin och kollegor 2005. När det 

gäller de sistnämnda utgör en sådan vetenskapsteoretisk ståndpunkt också 

en profilering och en positionering i ett nationellt forsknings-

finansieringslandskap. Det gör, i en svensk kontext, att Vetenskapsrådet har 

ett annat uppdrag än VINNOVA, för att ta två ytterligheter.  

 

En uppdelning, och därtill hörande arbetsfördelning mellan grundforskning 

och praktiknära forskning är inte den enda möjligheten. De intervjupersoner 

som varit med redan i tidiga utredningsstadier spårar tänkandet till 

diskussionen kring Mode 1 och Mode 2 (Gibbons m.fl. 1994 och Nowotny 

m.fl. 2001) eller triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff 2000) som sedan 

kommit att konkretiseras och operationaliseras av till exempel KK-stiftelsen 

och VINNOVA (Benner & Sandström 2000). Tanken om samproduktion är 

här central. I ett sådant tänkande är inte forskningen antingen praktiknära 

och relevant eller av hög kvalitet. Den är både-och. Det är en utgångspunkt 

att det går att kombinera i varje enskilt forskningsprojekt. 

Bedöma kvaliteten på relationen mellan forskare 
och lärare 

Relevanskraven är uttryckta även i det första steget av anvisningarna, som 

en binär fråga som antingen besvaras eller inte. Men det är, i nästa steg, 

också en kvalitetsfråga som bedöms av beredningsgruppen. Det behövs 

både ett medgivande av rektor och en dialog med skolans verksamma. 

Kvaliteten på relationerna mellan forskare och lärarprofession skulle 

bedömas i tidigare utlysningar. I den senaste förändringen av anvisningarna 

har det kriteriet plockats bort från detta steg. I intervjuerna framgår att den 

vikt som lagts vid relevans av somliga har ansetts vara för stor. Kritiken har 

också rört hur relevansen uttryckts och bedömts, det vill säga i form av 

frågeställningar från professionen och tillsammans forskare och lärare 

snarare än för professionen:  

 
”Hur de bedömdes inte att det bedöms. I samråd med lärare. En av 
huvudfrågorna är att relevansen bestäms av lärarna. Det är en svag 
tradition i fältet, går inte att fråga lärarna vad man ska forska om. Det 
går inte!” 
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En synpunkt som framförts är att detta är ett kalibreringsarbete som behöver 

några utlysningar för att sätta sig. Institutets profil skapas genom denna 

ständiga diskussion om anvisningar och processer. Någon menade också att 

det påverkar vilka förväntningar man kan ställa på ansökningarna:  

 
”Vi kan inte ställa samma vetenskapliga krav på de här ansökningarna. 
Inte sätta ribban för högt från början, däremot höja efterhand”.  

 

I jämförelse med den mycket låga beviljandegraden blir ett sådant uttalande 

en aning paradoxalt.  

 

I relevansfrågan återkommer många synpunkter om organisationen, i 

synnerhet kompetensen inom beredningsgruppen respektive vetenskapliga 

rådet. En utgångspunkt för sammansättningen var bredd, både 

ämnesmässigt och när det gäller förmåga att bedöma vetenskaplig kvalitet 

respektive relevans. I intervjuerna har framförts att just relevansaspekten 

varit mindre starkt representerad i vetenskapliga rådet än i berednings-

gruppen. Frågan om särskild representation från sektorn eller professionen 

har diskuterats, bland annat i form ett fristående lärarråd eller medverkan 

av till exempel rektorer i beredande och beslutande organ, i likhet med hur 

industrin är representerad i till exempel VINNOVA och KK-stiftelsen.  

 

En intervjuperson resonerade kring olika typer av samverkan i 

ansökningarna. En del projekt är genuint genomarbetade och bygger på ofta 

redan igångsatt samarbete. En andra grupp förefaller bestå av forskare som 

kommit till skolan och ”sålt in problem”, fått acceptans och därefter skrivit 

ansökan. En tredje grupp är när forskaren kommer till skolan och ber rektor 

om underskrifter. Det finns också exempel på att skolorna varit den 

drivande parten.  

Hög kvalitet och relevans samtidigt? 

De två ovanstående avsnitten har försökt besvara de bägge 

utvärderingsfrågorna om vetenskaplig kvalitet och relevans. I det följande 

görs en djupdykning i frågan om relationen dem emellan. Flera har betonat 

i intervjuerna att det inte är något ”nollsummespel”. Kvalitet och relevans 

står inte i strid med varandra. Skolforskning är dock ett fält som är ganska 

nytt i Sverige, som enligt vissa intervjupersoner behöver både stärkas 

generellt och utvecklas vad gäller en förståelse av samproducerad kunskap:  

 
”Det har inte varit lätt att finansiera praktiknära, empirisk forskning. 
Det är inte ett starkt fält vetenskapligt.”  

 

De bästa ansökningarna kombinerar hög kvalitet och relevans:  
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”Trodde att det skulle vara svårare att hitta både-och. Men vi tycker att 
de ansökningarna som är riktigt bra är det.”  

 

Det finns ingen motsättning mellan det lokalt relevanta och det generaliser-

bara:  

 
”Många studier dock är inte så unika, kan kopplas till andra kontexter. 
Det är inte så unikt som en del vill tro.” 

Det behövs en fortsatt diskussion om metod- och 
teorival 

Just det som uppfattas som att lärarna ska stå för frågeställningarna har varit 

föremål för diskussion. Någon kallade det för ”bottom-up”. Hur lärare och 

forskare tillsammans formulerar forskningsfrågor med både hög relevans 

och hög kvalitet, förankrade i ett nationellt och internationellt 

forskningsläge, är en mognadsprocess som behöver tid för att utvecklas, på 

samma sätt som skett inom andra vetenskapliga områden. Vad som fortsatt 

behöver diskuteras är vilka ramar det sätter för metod- och teorival. Vilka 

studier är det som faller bort med starkt fokus på lärarnas problem? 

Nedanstående citat redovisar några av de reflektioner som gjorts av 

intervjupersonerna.  

 
”Det skulle vara olyckligt om Skolforskningsinstitutet bara blir en liten, 
begränsad typ av forskning.” 
 
”Det kanske finns något som är bra men inte ska finansieras av 
Skolforskningsinstitutet.” 
 
”Praktiknära behöver inte vara klassrumsforskning.” 
 
”Kan också vara hur policydokument omsätts i praktik, hur eleverna 
uppfattar vissa saker. Det som är relevant för en profession.” 
 
”Undervisningsmetoder och arbetssätt är det enda som studeras. Man 
arbetar alltid med specifika innehållsliga frågor.” 

 

Någon intervjuperson har beskrivit det som att  

 
”hitta mellanpositionen: lagom mycket forskning, lagom mycket 
verksamhetsutveckling. Den perfekta mittpunkten”.  
 

Det har inneburit en pendelrörelse mellan dessa olika positioner där 

anvisningarna justerats mot att stärka kvalitetsaspekten eller att stärka 



sid 15(22) 

 

 
 
relevansaspekten. Kritik och synpunkter har lett till en balansgång i syfte att 

vinna såväl professionens som forskningens legitimitet:  

 
”Vi försöker vara lyhörda och beakta kritiken”.  

 

Flera inblandade vittnar om att det är just denna balansgång eller dubbla 

uppdrag som är det spännande; ett experiment som utmanar etablerade 

strukturer.  

Bidrar anvisningar och processer till att 
samarbeten mellan akademi och skola utvecklas?  

Den tredje och sista utvärderingsfrågan lyder: bidrar anvisningar och 

processer till att samarbeten mellan akademi och skola utvecklas? I ett 

avseende är det en lätt besvarad fråga, som dessutom kan backas upp med 

statistik framtagen av institutets kansli. Ansökningarna har lett till ett 

mycket stort antal avtal och avsiktsförklaringar, cirka 550, kopplade till 

institutet. Därtill har många sökande projekt enligt uppgifter i intervjuerna 

kommit att samarbeta vidare även utan finansiering från Skolforsknings-

institutet.  

 

I intervjuerna har också framkommit att vissa skolor förekommer oftare än 

andra. Det har lett till reflektioner över vad som krävs av den medverkande 

skolparten. Några aspekter som har nämnts är att det finns många 

forskarutbildade, man är aktiv i andra nätverk och fora som till exempel 

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), vilket i sin tur utvecklar 

lärarna att komma närmare ett forskande och prövande förhållningssätt till 

undervisning och lärande. Man skulle därför kunna argumentera för att det 

formella kravet på medverkan, i form av samproduktion, driver på en 

höjning av forskningskompetensen vid skolorna vilket i förlängningen 

bidrar till att fler skolor kan nå den mognadsnivå som krävs för finansiering. 

Flera har beskrivit i intervjuerna att de som erhåller medel ofta redan har ett 

väl etablerat samarbete som man kan beskriva erfarenheterna av:  

 
”Det verkar vara lättare att få medel om man redan har ett projekt som 
man kan beskriva.” 

Synpunkter på beredningsorganisationen 
I anvisningar och processer ingår även de organisatoriska förutsättningarna 

för att bedriva verksamheten. Det har varit ett stort och genomgående tema 

i intervjuerna. Beredningsprocessen är beskriven ovan. Den består  
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sammanfattningsvis av tre steg:  

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Ansökningar 

granskas utifrån de 

formella kraven och 

de obligatoriska 

relevanskraven. 

Beredningsgruppen 

granskar samtliga 

ansökningar som 

uppfyllt de formella 

kraven och de 

obligatoriska 

relevanskraven. 

Därefter prioriteras 

ansökningar som fått 

de högsta 

sammanvägda betygen.  

Det vetenskapliga 

rådet granskar de 

prioriterade 

ansökningarna och 

beviljar 

forskningsbidrag till 

så många projekt som 

budgeten ger 

utrymme för.  

Dessa tre steg innebär också att flera grupper är inblandade i granskningen: 

steg 1 utförs av Skolforskningsinstitutets kansli, steg 2 av berednings-

gruppen och steg 3 av det vetenskapliga rådet. Relationen mellan 

beredningsgruppen och vetenskapliga rådet har varit föremål för många 

kommentarer. Organisationen har sin bakgrund den utredning som låg till 

grund för institutet. I instruktionen finns beskrivet att det skulle finnas en 

nämnd och ett råd. Flera har beskrivit modellen som ”överrationalistisk” 

och ”överdimensionerad”, främst med tanke på att det både finns en 

beredningsgrupp och ett vetenskapligt råd men också för att hela 

organisationen är dimensionerad för en klart större verksamhet. Målet var 

att skapa en organisation med största möjliga trovärdighet och legitimitet.  

Vetenskapliga rådet 

I modellen ovan ligger att vetenskapliga rådet har till uppgift att bedöma 

redan bedömda ansökningar och ta ställning till ett urval som gjorts av 

beredningsgruppen. Det har skapat spänningar. Vetenskapliga rådet har 

uttryckt att de tyckte att vissa ansökningar hade fått alltför höga betyg av 

beredningsgruppen. Någon menade sig också veta att det funnits goda 

ansökningar som inte blivit prioriterade av beredningsgruppen. Givetvis får 

denna typ av överprövning konsekvenser för tilliten mellan dessa bägge 

instanser. Omvänt har representanter från vetenskapliga rådet uttryckt att de 

hamnat i en svår situation, som, om de å ena sidan har andra synpunkter än 

beredningsgruppen bidrar till att skapa en förtroendeklyfta, och å andra 

sidan om de okritiskt accepterar beredningsgruppens förslag mer får 

karaktären av ”gisslan” som endast har att fatta beslut.  

 

Det vetenskapliga rådet, som utsågs av regeringen efter förslag från 

institutet, har bestått av personer med bredare vetenskaplig bakgrund, 
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inklusive forskare från övriga samhällsvetenskaper som nationalekonomi 

samt medicin, än beredningsgruppen som består av personer från 

pedagogik, didaktik, specialpedagogik, pedagogiskt arbete och pedagogisk 

psykologi. Flera av forskarna har nu hoppat av arbetet i vetenskapliga rådet, 

förvisso av olika skäl, men för vissa uttryckligen på grund av olika 

uppfattningar om vilken typ av forskning som borde finansieras av 

Skolforskningsinstitutet. En synpunkt har varit att det är oklart vilket ansvar 

man har. Det är också ett tidskrävande uppdrag (med låg ersättning, har 

påpekats). Flera har uttryckt en oro över att det blir en snävare 

sammansättning i gruppen som en konsekvens av avhoppen. En annan 

synpunkt som framförts är att det vore en fördel med flera internationella 

forskare i grupperna.  

Kan finnas skäl för ett förändrat arbetssätt 

En del av problematiken beskriven ovan bör tillskrivas historien i detta 

specifika fall. Den beskrivna organisationen fick sämsta möjliga start på 

samarbetet. Det fanns också inledningsvis få kontaktytor mellan 

beredningsgrupp och vetenskapligt råd, främst genom direktören. Rådet har 

endast sammanträtt två gånger per år. Det etablerades tydligare relationer 

mellan beredningsgruppen och kansliet. Regeringen tog dessutom tid på sig 

att utse det vetenskapliga rådet. När det väl var på plats fick det ingen tydlig 

plats. Anvisningarna var redan beslutade och beredningen gjord. De fick 

inte påverka forskningsprofilen men förväntades däremot fatta beslut vid 

det första mötet.  

 

Andra har varit mer principiellt emot konstruktionen med beredningsgrupp 

och vetenskapligt råd. Förutom beredningsgrupp och vetenskapligt råd 

finns också Skolforskningsnämnden, som är ansvarig för utlysningstexten 

samt kansliets personal. Ett konkret förslag som framförts i intervjuerna har 

varit att ersätta det vetenskapliga rådet med ett insynsråd.  

Slutsatser och rekommendationer  
Avslutningsvis ska den här rapportens resultat sammanfattas och slutsatser 

dras i förhållande till utvärderingsfrågorna. Jag kommer att direkt återknyta 

till de tre utvärderingsfrågorna, men också diskutera deras inbördes relation 

och kontext, inte minst i förhållande till Skolforskningsinstitutet över-

gripande mission: att kombinera relevans och hög vetenskaplig kvalitet i 

den finansierade forskningen.  



sid 18(22) 

 

 
 
Anvisningar och processer säkerställer den 
vetenskapliga kvaliteten 

Den första utvärderingsfrågan lydde: Säkerställer anvisningar och processer 

den vetenskapliga kvaliteten? Det korta svaret på den frågan är: ”ja”. 

Flertalet intervjuade har kommenterat att de tycker att det finns etablerade 

metoder och kriterier för att bedöma vetenskaplig kvalitet och att 

anvisningarna och processerna vid Skolforskningsinstitutet har därvidlag 

inte skilt sig radikalt från hur andra forskningsfinansiärer går till väga. 

Utmaningen ligger snarast i relationen till de övriga kriterierna. Blir det 

högre kvalitet genom det praktiknära och kravet på relevans eller blir det en 

balansgång mellan kvalitet och relevans? Den frågan behöver även 

fortsättningsvis diskuteras med utgångspunkt i en allt större bedömnings-

erfarenhet.  

Anvisningarna och processerna behöver finslipas 

Den andra frågan löd: Säkerställer anvisningar och processer att denna 

forskning genererar kunskap för användning i undervisningen, det vill säga 

relevansen? Denna fråga, om relevansen, är närmare kopplad just till 

anvisningar och processer. Den nuvarande modellen utgår från tanken om 

samproduktion, det vill säga att forskare och praktiker inom professionen 

tillsammans identifierar och definierar forskningsproblemen. Detta har 

vissa implikationer. Enligt vissa kritiska intervjupersoner är det principiellt 

orimligt att tänka sig att professionen formulerar frågor av en sådan art att 

det formulerade befinner sig vid ”forskningsfronten”. Majoriteten av 

professionsföreträdarna saknar nödvändiga kunskaper för att lyfta sig från 

sina lokala utmaningar och frågor, menar dessa kritiker. De beviljade 

anslagen tyder också på att det krävs en mognad och kompetensnivå på 

skolsidan för att tillräckligt vetenskapligt intressanta frågor ska ställas. De 

skolor som redan har ett fungerande samarbete med forskare har, enligt 

intervjuerna, lättare att erhålla medel. Skolforskningsinstitutets forsknings-

finansiering är en del i en utvecklingsprocess, att stärka den vetenskapliga 

grunden i skolverksamheten, och behöver mer tid att utvecklas både till 

form och till innehåll. Den underliggande tanken om samproduktion mellan 

forskare och praktiker kan behöva förtydligas för sökande och sakkunniga, 

men mest handlar det om att idén behöver få tid att utvecklas, att fler 

framgångsrika projekt utvecklas och genomförs med bra resultat.  

Öppna upp snarare än snäva in 

Den andra utvärderingsfrågan har också diskuterats i relation till öppenhet 

för olika metoder och inriktningar, uttryckt som frågor: hur många metoder 

och vetenskapliga angreppssätt kan med nuvarande anvisningar och 

processer tillämpas? Vad betyder det att, som det står i anvisningarna: 
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Projektet ska bedrivas i direkt anslutning till undervisningen i 
förskolans/skolans miljö 

 

och vidare:  

 
Forskning som leder till kunskap som skolans verksamma kan använda 
för att förbättra sina metoder och arbetssätt i undervisningen samt sin 
förmåga att göra professionella bedömningar i relation till utveckling 
och lärande.  

 

Kring dessa formuleringar har flera intervjupersoner direkt eller indirekt 

uttalat sig. Det handlar bland annat om hur man uppfattar begreppet 

”praktiknära”. Uppföljningarna som gjorts av institutet har visat att det finns 

en viss mångfald i forskningsansatserna, men från intervjuerna 

framkommer synpunkter att det kunde vara en ännu större bredd. Antalet 

ansökningar är dessutom besvärande lågt och minskande över åren vilket 

talar för att dagens anvisningar inte bör snävas in ytterligare, snarare öppnas 

upp, utan att institutets speciella profil påverkas negativt. Det arbetet 

förefaller ha fortsatt i 2018 års anvisningar som uttryckligen inbjuder såväl 

kvantitativa som kvalitativa studier och studier som bedrivs vid flera skolor 

eller förskolor.  

Relevans och kvalitet och relationen dem emellan 

Utvärderingsfrågorna 1 och 2 behöver också diskuteras tillsammans. Det 

knyter an till en stor vetenskaplig, akademisk diskussion: Är vetenskaplig 

kvalitet och relevans förenliga? Om så är fallet, även inom detta 

vetenskapliga område, handlar det då om en ”balansgång”, som några 

intervjupersoner varit inne på, eller kan man hävda att både kvalitet och 

relevans kan vara fullständigt uppfyllda i ett och samma projekt? Dessa är 

naturligtvis viktiga frågor för hur forskningen som här diskuteras ska 

betraktas och bedömas. Är det litet sämre forskning som finansieras än 

andra, ”grundforskningsorienterade” finansiärer? Om svaret blir jakande, 

beror det i så fall på kraven på relevans, både i organisation och i 

genomförande? Den vetenskapsteoretiska diskussionen som skisseras ovan 

behöver tydligare föras av alla inblandade aktörer, i förhållande till vad som 

bedöms och hur det bedöms. Det handlar till viss del om en uthållig tro på 

att en praktiknära forskning med professionen leder både till högre kvalitet 

och till relevans. Alternativet är att varje beviljad ansökan kunde ha haft en 

ännu högre kvalitet om inte kravet på samproduktion med professionen 

fanns där, och ännu högre relevans om inte kravet på hög forskningskvalitet 

funnits där. Med andra ord behöver Skolforskningsinstitutets speciella 

”nisch” framträda tydligare genom att göra gällande att kvalitet och relevans 
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kan kombineras på ett sätt som gör projekten både av bättre vetenskaplig 

kvalitet och mer relevanta, även på kort sikt och lokalt.  

Anvisningar och processer bidrar till att 
samarbeten mellan akademi och skola utvecklas 

Den tredje utvärderingsfrågan är, i sin raka formulering, lättast att svara på 

utifrån det insamlade materialet. Ja, anvisningar och processer bidrar till att 

samarbeten mellan akademi och skola utvecklas. Det går att kvantitativt 

redovisa genom antalet formella avtal: cirka 550. Enligt intervjuerna har 

också icke-beviljade ansökningar lett till fortsatt samarbete, finansierat av 

andra källor. De hårda ”skall-kraven” på en avsiktsförklaring och den 

kvalitativa bedömningen av hur samarbetet är tänkt att ske bidrar till 

samarbete mellan forskare och profession, både där detta inte var fallet och 

där det är långt utvecklat.  

Mindre byråkrati kan vara något att överväga 

Avslutningsvis en mer generell reflektion. Skolforskningsinstitutet är en 

aktör i en sektor som präglas av otålighet, politisk aktivitet och, som en 

effekt därav, en spretig flora av olika satsningar och utförare. Det har 

påpekats i flera nyligen avslutade statliga utredningar (SOU 2017; SOU 

2018). Pengarna som fördelats av Skolforskningsinstitutet är i denna 

kontext små, vilket här har kommenterats i förhållande till institutets 

anvisningar och processer. Att undersöka hur de sökande har uppfattat detta, 

vilket framfördes i intervjuerna, låter som en viktig uppgift. Satsningen har 

varit modest, och det gör att ”anvisningar och processer”, ja hela 

organisationen ter sig överdimensionerad och överbyråkratiserad. Kon-

struktionen med Skolforskningsnämnden som beslutar om utlysningstexten, 

beredningsgruppen som granskar och betygsätter samtliga ansökningar som 

passerat de formella kraven och vetenskapliga rådet som fattar beslut är 

suboptimal. Den roll som det vetenskapliga rådet fått ledde inledningsvis 

till friktion, och här redovisade synpunkter om att vara ”gisslan” eller 

”överprövare”, beroende på perspektiv. En del kan säkert avhjälpas med en 

bättre kommunikation mellan de bägge grupperna, så som redan tycks 

påbörjats, men det förefaller som om själva organisationen behöver ses över 

i grunden. Ett förslag som framförts har varit att ersätta nämnd och 

vetenskapligt råd med ett insynsråd. Det låter som ett förslag värt att över-

väga.  
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