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1.  Inledning  
Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion bidra till att de som 
arbetar inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genom
föra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbygg
da metoder och arbetssätt. Myndigheten ska vidare bidra till goda förut
sättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till för
bättrade kunskapsresultat för elever. 

Skolforskningsinstitutet ska bland annat identifiera områden inom skol
väsendet där relevant praktiknära forskning saknas, utlysa medel för 
praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom områden där 
sådan forskning saknas, och fördela medel till praktiknära forskning av 
högsta vetenskapliga kvalitet. 

Vid institutet finns en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd. 
Nämnden beslutar om inriktningen av årets utlysning och rådet beslutar 
om fördelningen av forskningsmedlen. 

Föreliggande anvisningar ger information om 

• inriktningen av Skolforskningsinstitutets forskningsanslag, 
• hur man fyller i en ansökan om forskningsbidrag, 
• hur beslut meddelas, samt
 
• offentlighet och tillgänglighetskrav.
 

Informationen vänder sig i första hand till de som ansöker om forsknings
bidrag från Skolforskningsinstitutet. Dokumentet vänder sig även till 
andra som är intresserade av hur institutet arbetar med sitt uppdrag att 
utlysa och fördela medel för praktiknära forskning. 

Ett kalendarium för utlysningen finns på institutets webbplats. 

http://skolfi.se
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2.  Inriktningen  av  Skolforskningsinstitutets 
praktiknära forskning  
Skolans och förskolans verksamma ställs dagligen inför frågor där det 
saknas en vetenskaplig grund som stöd för att besvara hur de bäst ska 
lösas. Sådana praktikgrundade frågor görs sällan till föremål för forsk
ning. Det finns därför ett stort behov av att främja och utveckla den prak
tiknära forskningen inom utbildningsområdet. 

Skolforskningsinstitutet ska enligt 1 § i sin instruktion “bidra till att de 
verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, 
genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt 
underbyggda metoder och arbetssätt”. Som en del i detta uppdrag ingår 
att utlysa och fördela medel ”… för praktiknära forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning 
saknas”, dvs. forskning som ger kunskaper som kan bidra till utveckling 
och förbättring av undervisningen, och vars resultat är direkt möjliga att 
omsätta och anpassas i förskolans och skolans praktik. 

2.1  Praktiknära forskning1  inom  utbildnings
området  



Det som mer specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk
ningsinstitutet finansierar är att den utgår från professionens frågor och 
behov. Den kännetecknas således av ett kunskapsintresse som i första 
hand avser att utveckla och förbättra undervisningen, i syfte att främja 
barns och elevers utveckling och lärande. De projekt som institutet finan
sierar bör, utöver att vara innehållsmässigt relevanta, även ha en design 
som genererar resultat som ligger nära en möjlig prövning eller en direkt 
omsättning i praktiken. Detta kan t.ex. utgöras av en effektstudie som ger 
svar på om och i vilken kontext något fungerar, men lika gärna av en fall
studie som ger en djupare förståelse av en företeelse eller av hur och var
för något är verksamt. Skolforskningsinstitutet ser alltså behov av både 
vad som traditionellt brukar betecknas som kvantitativa och kvalitativa 
forskningsansatser och metoder, men också av kombinationer av sådana 
ansatser och metoder. 

Praktiknära skolforskning kan bedrivas inom en rad olika discipliner. Den 
kan med fördel även bedrivas tvärvetenskapligt i betydelsen att forskare 
med olika disciplinär hemvist arbetar tillsammans i projekt som utgår 

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



 
 
 

 

  
        

 

       
 

 
 

   
 

 

 

   
        

 
 

   

 
 
 

 

sid  6(19)  

från mer tematiska frågeställningar. Arbetet sker inte sällan interveneran
de, jämförande och/eller iterativt, dvs. något prövas eller undersöks, ut
värderas, förändras, prövas eller undersöks, förändras igen, etc. 

Denna typ av forskning involverar ofta de professionella (i det här sam
manhanget förskolans och skolans verksamma) som medforskare, dvs. är 
kollaborativt, och utförs alltid i förskolans/skolans praktik. Genom att in
volvera professionen i forskningsprojekten, utnyttjas och integreras pro
fessionens egen kunskap och beprövade erfarenhet som därmed på sikt 
kan utvecklas till en allt mer forskningsbaserad kunskap. Som en konse
kvens kan den praktiknära forskningen genom sitt upplägg också bidra till 
en professionsutveckling för de medverkande lärarna. Detta kan i sin tur 
få lokala spridningseffekter, där ett mer systematiskt och undersökande 
arbetssätt integreras även i det vanliga undervisningsarbetet. Detta är ett 
viktigt stöd för en fortsatt utveckling mot att nå skollagens krav på att 
undervisningen ska bedrivas på ’vetenskaplig grund’. 

Slutligen, praktiknära forskning kan vara både nyfikenhetsstyrd och teori
utvecklande. Med sitt fokus på resultat som är mer direkt omsättnings
bara i praktiken har dock den praktiknära forskningen ofta en större när
het till den tillämpade forskningens natur. 

2.2  Hur ofta och hur  stora projekt går att ansöka 
om?  
Utlysningar kommer att ske en gång per år och projekt kommer att bevil
jas medel för som längst tre år. Om det finns särskilda skäl kan medel be
viljas för längre tid, dock längst för fem år. 

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

2.3  Internationella  kontakter  
Skolforskningsinstitutet ser gärna att de projekt institutet finansierar på 
olika sätt ingår i ett internationellt sammanhang, till exempel genom kon
kreta samarbeten, advisory boards etc. 

2.4  Vad kommer att bedömas  i ansökan?  

  2.4.1 Obligatoriska villkor för ansökan 
För att tillförsäkra att de projekt som Skolforskningsinstitutet finansierar 
uppfyller krav på relevans för undervisningspraktiken enligt institutets 
instruktion gör institutet en första granskning av samtliga ansökningar 
med avseende på nedanstående två punkter. Ansökan måste uppfylla 
samtliga dessa krav för att gå vidare till beredningsgruppen för kvalitets
granskning. 
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1.	 Projektledaren är disputerad och anställd av godkänd medelsförval
tare. Observera att Skolforskningsinstitutet inte finansierar forskar
utbildningar, vare sig på individnivå eller genom strukturstöd till 
forskarskolor. 

2.	 Grundläggande relevanskriterier: 

a.	 Projektet bedrivs i förskole-/skolmiljö2 med inriktning mot 
lärande och undervisning i enlighet med Skolforsknings
institutets instruktion. 

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

c.	 Samverkan med den/de förskolor/skolor som är involverad(e) 
är upprättad (avsiktsförklaring, eller redan befintliga avtal, i 
båda fall undertecknad av förskolechef/rektor och eventuellt 
huvudman). 

 
 

2.4.2 Bedömningsområden för beredningsgruppens 
kvalitetsgranskning 
Ansökningar som uppfyller de obligatoriska villkoren prövas mot 
nedanstående bedömningsområden. 



a) Angelägenhet med avseende på kopplingen till professionens 
synpunkter. 

b) Användbarhet med avseende på 
− projektets möjlighet att på kort eller lång sikt bidra till 

utveckling av skolan, elevernas resultat och barns utveckling, 
och 

− resursåtgång3 i form av t.ex. tid eller behov av teknisk 
materiel vid en framtida implementering. 

  

  

1.	 Forskningsfrågornas angelägenhet och användbarhet för 
utveckling och förbättring av förskolans/skolans under
visning 

2 Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, special
skola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, och särskild 
utbildning för vuxna. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda 
utbildningsformer. (Skollagen 2010:800, 1 kap. 1 §) 
3 Praktiknära forskning i Skolforskningsinstitutets mening rör arbetssätt och metoder kopplat till 
undervisningen, och i förlängningen till barn och elevers utveckling och lärande. Det vill säga dessa 
forskningsresultat bör ligga nära en möjlig utprövning och reell omsättning och anpassning i prak
tiken. Ett aldrig så väl beforskat arbetssätt kan dock i praktiken bli helt omöjligt att använda beroende 
på dess höga resursförbrukning, oftast i form av tid. Projektplanen bör därför innehålla en reflektion 
över frågor som rör resursåtgång i en framtida tillämpningssituation. 
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2. Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet med avseende

på
        

  

   

  
 

a) teorianknytning och relation till tidigare forskning inom området
och den internationella forskningsfronten,

b) studiedesign, metoder och datamaterial, samt

c) projektets tydlighet och koherens avseende ansökans olika delar,
dvs. om forskningsfrågorna kan besvaras.

  3. Projektets genomförbarhet med avseende på
 

 
   

 
 

    

 
 

  
 

   

  

  

a) projektledarens och forskargruppens forskningskompetens avse
ende akademiska meriter, publikationer och erfarenhet av tidigare
forsknings- och utvecklingsprojekt – om lärare eller andra verk
samma i skolan medverkar i projektet ska dessas erfarenhet av
tidigare forskning/utvecklingsarbete i skolan vägas in i bedöm
ningen,

b) tidsplanering i relation till design och metod, samt

c) budget och bemanning i relation till design, metod och
tidsplanering.

 
 

4. Projektets nytänkande och originalitet med avseende på
t.ex.
a) möjligheten att generera grundläggande ny kunskap med relevans

för praktiken,

b) användning av befintliga forskningsmetoder på nya områden,

c) användning av nya forskningsmetoder, samt

d) nya planerade sätt att dela, sprida och implementera resultaten.

  
 

5. Planer för spridning, kunskapsdelning och en eventuell
implementering av projektresultat i

   

  

  

a) förskola och skola, samt

b) vetenskapliga sammanhang, samt

c) med avseende på tillämpningen av Open Access.

 

 

6. Genus och mångfaldsperspektiv när dessa är relevanta för
projektets frågeställningar, bedömning görs med avseende
på

      
 

    

a) koppling mellan perspektiven och projektets problemområde,
samt

b) koppling till aktuell teori och forskning.

         7. Etiska övervägande, bedömningen görs med avseende på
  

 
a) hur projektet beaktar vetenskapsrådets forskningsetiska principer

för god forskningssed.
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  2.4.3 Bedömningsskalor 

   
 

 

Skolforskningsinstitutet tillämpar följande två betygsskalor, en fyrgradig 
och en tvågradig: 

 Fyrgradig betygsskala 
      
    
   

   
   

 

4 Excellent Mycket stark ansökan med försumbara svagheter. 
3 Mycket bra Stark ansökan med vissa svagheter. 
2 Bra Vissa styrkor och men också vissa svagheter finns i 

ansökan. 
1 Svag Få styrkor och ett antal svagheter finns i ansökan. 

 Tvågradig betygsskala 
  
  

2 Tillfredsställande 
1 Ej tillfredsställande 
 

 Tillämpningsområden för betygsskalorna 
   

  
 

Bedömningsområdena 1-4 ovan bedöms på den fyrgradiga skalan. 
Bedömningsområdena 5, 6 och 7 bedöms på den tvågradiga skalan. 

 Sammanfattande betyg 
  

          
      

 

Betygen för de olika bedömningsområdena ska därutöver vägas samman 
till ett sammanfattade betyg i enlighet med den fyrgradiga betygsskalan. 
Därvid tillämpas principen att bedömningsområdena 1 och 2 viktas lika 
och är lika avgörande för den sammanvägda bedömningen. 

   2.5 Granskning och beredning 
  

 

  

   
  

 

 
  

Skolforskningsinstitutet använder sig av samma typ av gransknings- och 
beredningsprocesser som övriga forskningsråd. Institutet kommer där
utöver att dessutom anlita representanter för förskola och skola, särskilt 
med avseende på relevansprövningen. 

3. Inriktning  av  2016  års  utlysning 
Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för 2016 års 
utlysning: 

Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsen
det ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera under
visning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt 
till förbättrade kunskapsresultat. 
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4.  Beslut  
Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslutar om vilka ansökningar 
som ska beviljas forskningsmedel. Beslutet grundas på beredningsgrup
pernas utlåtanden. För detaljer om tidpunkter m.m. se utlysningskalen
dern på institutets webbplats. 

4.1  Besked om beslut  
När en ansökan bifallits informeras huvudssökanden/projektledaren om 
beslutet i ett e-brev. I samma e-brev bifogas beredningsgruppens yttrande 
om ansökan samt den överenskommelse om generella villkor som ska 
undertecknas av projektledaren och behörig representant för medelsför
valtaren. Bifallsbesluten läggs också ut på Skolforskningsinstitutets webb
plats. 

Även den som är ansvarig för en ansökan som inte bifallits underrättas
om detta via e-brev. Även i dessa fall kommer beredningsgruppens skrift
liga yttrande att bifogas. 

Skolforskningsinstitutets beslut om forskningsmedel kan inte överklagas. 

4.2  Ansökningar som beviljats bidrag  
Sökanden som beviljats anslag kommer att tillsammans med beslutet få 
ett dokument med generella villkor som ska skrivas under av ansvarig 
chef vid lärosätet och den sökande. Dokumentet måste skicka tillbaka 
snarast. Underskrivet dokument är ett villkor för att det ska vara möjligt 
att betala ut medel, och detta måste av budgettekniska skäl ske innan 
årsskiftet. 

5.  Övrig  information  

5.1  Skäl för tidigt avslag eller avvisning av en 
ansökan  
Ansökningar som uppenbart ligger utanför aktuell utlysnings inriktning, 
inte uppfyller de obligatoriska villkoren, har formella fel eller är ofull
ständiga avvisas utan beredning. Beslut om sådana avslag tas av Skol
forskningsinstitutets direktör. 

Vilka de obligatoriska villkoren är framgår av avsnitt 2.4.1. De formella 
felen kan vara: 
−	 Medelsförvaltaren är inte behörig att motta medel från Skolforsk

ningsinstitutet. 

−	 Tidigare utförda projekt har inte återrapporterats i tid. 

http://skolfi.se
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5.2  Offentlighet  

   
 

 

 

   
   

 

   
 

 

  

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

5.3  Open  Access  
Forskningsresultat som publiceras via Open Access på Internet kan fritt 
läsas och laddas ned. De forskare som får finansiering från Skolforsk
ningsinstitutet ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga 
via Open Access snarast möjligt. 

5.4  Hur bidrag från Skolforskningsinstitutet ska  
omnämnas  
Vid publicering av resultat från projekt som genomförts med forsknings
medel från Skolforskningsinstitutet ska det framgå att Skolforsknings
institutet bidragit med finansiering. Skolforskningsinstitutet ska omnäm
nas på följande sätt: ”The Swedish Institute for Educational Research” 
eller ”Skolforskningsinstitutet”. 

http://skolfi.se
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6.  Anvisningar  till  ansökningsformuläret  

   
    

 

   
   

 

  
  

  

 

    
   

    
   

   

    
 

 

      

    
     

 

  
 

  
 

  

  
   

 

I detta avsnitt lämnas anvisningar om hur en ansökan om forsknings
medel från Skolforskningsinstitutet ska utformas. Ansökan ska göras på 
det ansökningsformulär som kan hämtas från Skolforskningsinstitutets 
webbplats (www.skolfi.se). 

Ansökan skickas till institutet via e-brev. Använd adressen 
forskningsansokan@skolfi.se. (Observera att institutet inte prövar 
ansökningar som kommer in i pappersform.) När ansökan har registrerats 
hos Skolforskningsinstitutet skickas ett bekräftelsebrev ut per e-brev. 

Observera även följande: 
•	 Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att 

ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad infor
mation är angiven enligt anvisningarna och att samtliga efterfrågade 
bilagor är bifogade. 

•	 Ansökan ska omfatta ett korrekt ifyllt ansökningsformulär samt 
följande bilagor: (a) förteckning över medverkande i projektet, (b) CV 
för var och en av projektets medlemmar och (c) publikationslista för 
var och en av projektets medlemmar, (d) publikationslista för pro
jektet särskilt relevant publicering samt (e) andra efterfrågade bilagor. 

•	 Är din ansökan ofullständig, eller inte följer instruktionerna, kan detta 
antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avvi
sas och inte behandlas. 

•	 Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. 

•	 När maximalt antal tecken specificeras, ingår även blanksteg, returer, 
rubriker och fotnoter. Använd typsnittet Times New Roman med 
punktstorlek 12. 

•	 Sökanden uppmanas att noggrant läsa igenom det bedömningssystem 
som Skolforskningsinstitutet beredningsgrupper använder sig av. 

•	 Det bör särskilt observeras att granskningarna helt och hållet baseras 
på den information som ges i ansökan. Sökanden uppmanas att vara 
mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet. 

•	 Medel från Skolforskningsinstitutet kan kombineras med medfinan
siering från annat håll. 

mailto:forskningsansokan@skolfi.se
http://www.skolfi.se
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A.  GRUNDUPPGIFTER  

 A1. Huvudsökande/projektledare 
     

   
   

   
  
 

 

   
  

Här anges namn, akademisk titel, datum för avlagd doktorsexamen och 
kontaktuppgifter. Den huvudsökande är projektledare och har det veten
skapliga ansvaret för projektet samt företräder projektet i alla kontakter 
med Skolforskningsinstitutet. Endast en person kan vara projektledare. 
Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det 
datum då ansökan lämnas in. Eventuellt byte av projektledare ska anmä
las till och förankras med Skolforskningsinstitutet. 

Observera att uppgifter om övriga medverkande i projektet ska redovisas i 
bilaga enligt anvisningar. 

 A2. Projekttitel på svenska 
    

 
 

 

Av projekttiteln ska det framgå vad projektet går ut på, och den ska ge 
möjlighet också för personer utanför specialområdet att bilda sig en upp
fattning om projektets innehåll. Projekttiteln används ofta ensam i olika 
sammanhang och den bör formuleras med omsorg. Den ska vara på 
svenska och får omfattas av högst 200 tecken inklusive mellanslag. 

 A3. Projekttitel på engelska 
  Här skriver du in en engelsk översättning av den svenska projekttiteln. 

 A4. Projektsammanfattning 
    

   
Ansökan ska innehålla en sammanfattning på svenska som omfattar högst 
2 000 tecken. 

 A5. Projektsammanfattning på engelska 
 

    
Här skriver du in en engelskspråkig översättning (abstract) av den 
svenska projektsammanfattningen som omfattar högst 2 000 tecken. 

 A6. Populärvetenskaplig sammanfattning 
    

 
   

  

    
  

   

 
 

Ansökan ska även innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på 
svenska. Om projektet beviljas bidrag har Skolforskningsinstitutet rätt att 
använda den populärvetenskapliga sammanfattningen för att informera 
om forskningen. 

Den populärvetenskapliga sammanfattningen av ett beviljat projekt kom
mer att publiceras i Skolforskningsinstitutets projektkatalog som kommer 
att finnas tillgänglig på institutets webbplats. 

Den populärvetenskapliga sammanfattningen får omfatta högst 4 500 
tecken. 

http://skolfi.se
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 A7. Nyckelord 
        Här anges högst tio nyckelord (1 - 10) som beskriver projektet. 

 A8. Obligatoriska relevanskrav 
    

 

  
 

  

 
  

 
 

 
 

       
 

För att ansökan ska gå vidare i ansökningsprocessen krävs att följande 
relevanskrav är uppfyllda: 

a.	 Projektet bedrivs i förskole-/skolmiljö med inriktning mot läran
de och undervisning i enlighet med Skolforskningsinstitutets 
instruktion. 

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

c.	 Samverkan med den/de förskolor/skolor som är involverad(-e) är 
upprättad (avsiktsförklaring, eller redan befintliga avtal, i båda fall 
undertecknad av förskolechef/rektor och eventuellt huvudman, 
bifogas). 

4 

Ange på vilket sätt de tre relevanskraven har tillgodosetts i projektet! 
Observera att dessa uppgifter är offentliga. 

 A9. Kontakter och samarbete i detta projekt 
 

  
  

 

Ange eventuella vetenskapliga samarbetspartners, inom och utom landet, 
med vilka samarbete planeras eller redan är etablerat. Av särskilt intresse 
är om projektet ska ingå i ett större internationellt vetenskapligt samarbe
te. 

 A10. Medelsförvaltare och hemvist 
  

  
  

       

 

 
  

Ange vilket lärosäte (motsvarande) som är medelsförvaltare. Med medels-
förvaltare menas den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat 
projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den insti
tution (organisatoriska enhet) varifrån projektet kommer att bedrivas. 
Om projektet är ett samarbete över institutionsgränser anges dess huvud
hemvist. 

Skolforskningsinstitutet har beslutat om att alla svenska lärosäten kan 
vara medelsförvaltare. Övriga organisationer måste godkännas av Skol
forskningsinstitutet. För mer information om ansökan om att bli medels-
förvaltare, se avsnitt A.11 nedan. 

 A11. Ansökan om att bli medelsförvaltare 

     

                                                        
  

Organisationer som inte är upptagna i bilaga 1 till Skolforskningsinstitu
tets beslut om godkännande av medelsförvaltare (dnr Skolfi/2016:17) 

4 Se not 2 (avsnitt 2.4.1) 



 
 
 

 
  

    
 

  
  

 

   
 

  A12. Skol- och verksamhetsformer 
     

    
  

 A13. SCB-kod 
  

 
 

   
   

 

 A14. Avräkningsbar tid 
  

   
   

  
 
  

 A15. Antal år för projektet 
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måste ansöka om att bli det. För mer information, se institutets webb
plats. Det är den sökande som ansvarar för att den organisation som den 
sökanden är anställd hos vid behov ansöker om att godkännas som 
medelsförvaltare. 

Ansökan om att bli medelsförvaltare görs genom att fylla i blanketten 
Ansökan om att bli godkänd medelsförvaltare. Denna återfinns på Skol
forskningsinstitutets webbplats. 

Ifylld blankett signeras av behörig företrädare för den sökande organisa
tionen och skickas till Skolforskningsinstitutet tillsammans med ansökan. 

Redovisa den/de skol- eller verksamhetsform/-er inom vilka projektet 
kommer att bedrivas. Vilka skol- och verksamhetsformerna är framgår av 
not 2 (avsnitt 2.4.1). 

Ange vilket forskningsämne som projektet hör till. För att underlätta 
framtida analys av den forskning som olika forskningsfinansiärer sam
mantaget finansierar så ska alla ansökningar klassificeras enligt SCB:s 
standard för svensk indelning av forskningsämnen. Standarden kan 
hämtas från SCB:s webbplats: 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikation 
er/_Dokument/Standard-f%c3%b6r-indelning-av
forsknings%c3%a4mnen-uppdaterad-20121218.pdf 

Ange eventuell avräkningsbar tid. Med avräkningsbar tid avses eventuella 
uppehåll i projektets aktiva forskningstid på grund av någon av de anled
ningar som Skolforskningsinstitutet godkänner. Godkända anledningar är 
föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och stu
dentorganisationer, sjukskrivning, plikttjänstgöring inom totalförsvaret 
eller motsvarande. Arbetslöshet, semester och övriga anställningar är inte 
godkända som avräkningsbar tid. För avräkningsbar tid utgår inte ersätt
ning från Skolforskningsinstitutet. 

Ange antal år (alt. antal månader) som forskningsmedel söks för. Projekt
medel kan sökas för högst tre år. 

Skolforskningsinstitutet utgår från att forskningsprojekt som bifalls som 
en följd av 2016 års utlysning påbörjas under 2017. 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikation
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikation er/_Dokument/Standard-f%c3%b6r-indelning-avforsknings%c3%a4mnen-uppdaterad-20121218.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikation er/_Dokument/Standard-f%c3%b6r-indelning-avforsknings%c3%a4mnen-uppdaterad-20121218.pdf
http://skolfi.se
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B.  PROJEKTBESKRIVNING  

     
 

       

Projektbeskrivningen får sammantaget omfatta maximalt 45 000 tecken, 
fördelade enligt anvisningar i blanketten. Den projektbeskrivningstext 
som går utöver detta kommer inte att beaktas i bedömningen. 

  B1. Bakgrund, syfte och frågeställning 
 

 

    
 

  

    
 

   
  

Gör en kortfattad översikt och analys av de teoretiska utgångspunkterna 
för projektet liksom dess relation till tidigare forskning inom området: 

a) Tydliggör syftet med projektet och vilken ny kunskap det avser att 
tillföra. 

b) Ange projektets specifika frågeställningar. 

c) Redovisa projektets betydelse för praktiken (skolan) och för 
forskningen inom området. 

Observera även vad som sägs i bedömningsområdena 2 och 4 i avsnitt 
2.4.2 om bedömningsgrunder. 

   B2. Angelägenhet och användbarhet 
   

  
 

 

 
  

   

       
  

  

Kommentera projektets och forskningsfrågornas betydelse i relation till 
förskolans och skolans verksamhet, dvs. angelägenhet och användbarhet 
(relevans) för utveckling och förbättring av skolans undervisning med av
seende på barns och elevers utveckling och lärande. 

−	 Redovisa de förväntade projektresultatens användbarhet för ut
veckling och förbättring av skolans undervisning, dvs. projektets 
praktiska betydelse på kort och lång sikt. 

−	 Gör en preliminär bedömning av hur stora resurser5 som kommer 
att krävas i en faktisk tillämpningssituation, dvs. vid en framtida 
användning i förskolans/skolans ordinarie verksamhet. 

 B3. Studiedesign, metod och arbetsplan 
 

 

 
   

 
      

   
  

                                                        
  

Redovisa studiens uppläggning, val av metod, vilka data som ska 
användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och 
metoder för databearbetning och analys. 

Av arbetsplanen ska tydligt framgå vad som ska göras och hur arbetet 
kommer att bedrivas, bl.a. tidsplanering i relation till design och metod. 
Arbetsplanen ska vara så utförlig att experterna i bedömningsgruppen 
kan bedöma projektets kvalitet och genomförbarhet. 

Observera även vad som sägs i bedömningsområdena 2 och 4 i avsnitt 
2.4.2 om bedömningsgrunder. 

5 Se not 3 (avsnitt 2.4.2) 
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  B4. Genus- och mångfaldsperspektiv 
    

 
   

Redogör för vilka frågor om genus- och mångfald som aktualiseras i pro
jektet och hur de kommer att hanteras. Redogör även för eventuella kopp
lingar till teori och forskning med avseende på genus och mångfald. 

 B5. Etiska aspekter och etikprövning 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

   

    
 

  
 

   
 

Redogör för de etiska frågor som aktualiseras i projektet och hur de ska 
hanteras. Om forskningen inte förväntas medföra etiska problem, ska 
också detta anges och motiveras. 

Skolforskningsinstitutet förutsätter att forskning som bedrivs med stöd 
från institutet följer god forskningssed. Huvudsökande (projektledaren) 
har ansvar för att nödvändiga godkännanden finns för den forskning som 
erhåller bidrag från Skolforskningsinstitutet. 

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en 
etikprövning. Detta gäller all forskning. Syftet med lagen om etikprövning 
är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psy
kiskt som integritetsmässigt. 

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbör
jas. Om sökande bedömer att det finns behov av en etikprövning bör 
denna påbörjas hos etikprövningsnämnd redan i anslutning till att 
ansökan görs för projektet. Godkännanden och tillstånd ska inte skickas 
till Skolforskningsinstitutet. 

Se även Skolforskningsinstitutets etikpolicy som finns på institutets 
webbplats! 

 B6. Publicering och kunskapsdelning 
  

 
  

 

      

   
   

 
 

 

Redovisa projektets planer för spridning och kunskapsdelning både i fora 
som riktar sig direkt till skolans verksamma och i vetenskapliga samman
hang (se även avsnitt 5.3 om Open Access), samt för en eventuell imple
mentering av projektresultat i förskola och/eller skola. 

C.  SÖKTA MEDEL DENNA ANSÖKAN  
I ansökningsformulärets tabell redovisas uppgifter om sökta medel upp
delat på budgetår. Beloppen anges i tusentals svenska kronor (tkr). Upp
gifterna ska inkludera sociala avgifter (LKP) samt indirekta kostnader 
(OH). Statliga institutioner beräknar sina kostnader exklusive moms. 

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

http://skolfi.se
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Observera att beredningsgruppen även granskar och bedömer den budget 
som anges i ansökningarna. Ett beslut om fördelning av forskningsmedel 
kan därför innehålla avvikelser i förhållande till den budget som redovisas 
i ansökan. 

 C1. Sökta medel 
 Personalkostnader 

 
    

    
  

 

Redovisa kostnader för var och en som ska avlönas med det sökta projekt
bidraget, inklusive sociala avgifter LKP och OH. Ange även var och ens 
grundlön (bruttolön före LKP och OH), personnummer och aktivitetsgrad 
i projektet i procent. 

Lönekostnader för personer anställda utomlands beviljas normalt inte. 

 Övriga projektrelaterade kostnader 
      

    
  

  
 

      
 

  
  

 

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

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

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

 Sökta medlens andel av projektets totala kostnader 

 
  

Här anges hur stor andel (%) av projektets totala kostnad som söks från 
Skolforskningsinstitutet. 

 C2. Medfinansiering/andra bidragsgivare 
 

  

 

 

 

 

 

Här redovisas samtliga bidrag som erhållits eller sökts för projektet, t.ex. 
från den sökandes egen organisation. Även finansiering från privata 
fonder, universitets- och landstingsmedel etc. ska redovisas. Om medel 
söks eller erhålls efter det att ansökan lämnats in ska Skolforsknings
institutet underrättas. 
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BILAGOR TILL ANSÖKAN  
Observera att bilagorna till ansökan är obligatoriska. 

 Medverkande i projektet 
    

  
    

     
        

 
  

 

 

  
 

 

Uppgifter om alla medverkande i projektet ska redovisas i en separat 
bilaga till ansökan. Det gäller även medverkande för vilka ersättning inte 
ansöks. Här anges för var och en av medlemmarna i projektgruppen 
namn, titel, aktivitetsgrad i projektet (%), om de avlönas i projektet eller 
inte, vilka uppgifter de har i projektet samt vilken arbetsgivare de har. 

Ange även disputationsår och disputationsämne, för de projektmed
lemmar som har en avslutad forskarutbildning. Med disputationsämne 
menas den disciplin man disputerat i (t.ex. pedagogiskt arbete), inte 
avhandlingens titel. 

Medverkande i projektet behöver inte vara anställda vid ett svenskt uni
versitet eller högskola. Samarbetspartners, nationella såväl som interna
tionella, inom forskning, utbildning och näringsliv får delta i en ansökan. 
Det finns inte någon åldersgräns för sökanden, men heltidspensionerade 
forskare kan inte erhålla bidrag för lön. 

 CV 
  

   
  

   

     
 

 

CV för var och en av medlemmarna i projektgruppen ska redovisas i en 
separat bilaga till ansökan. CV behöver inte redovisas för eventuell 
administrativ personal som inte är del av projketet, men för vilka medel 
söks. Medlemmarnas CV:n ska föras samman till ett dokument. 

Medlemmarnas CV:n kan vara på engelska och innehålla uppgifter om ut
bildning, anställningar, tidigare större forskningsbidrag (projekttitel, 
bidragsgivare, belopp, år) samt en fullständig publikationslista. 

 Referenslista relaterad till projektet 
   

     
 

 

Redovisa i en separat bilaga en referenslista för projektbeskrivningen (se 
B. Projektbeskrivning ovan) och därtill sammantaget högst tio (10) rele
vanta publikationer från de medverkande i projketet. 
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