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Direktören har ordet 
Tiden går fort när man har roligt! I och med 2019 års utgång har Skol-
forskningsinstitutet funnits i fem år. Det firade vi med ett välbesökt 5-
årsmingel i början av 2020. När man blickar tillbaka på de gångna åren 
finns en tydlig rörelse i verksamhetens utveckling. Från de första årens 
uppstartsprocesser och omfattande metodutveckling, till en senare fas 
med en verksamhet i full sving och med planer för breddning och utveck-
ling, men fortfarande med förbättringspotential i termer av ”output”. 
Kulmen i denna process nåddes 2019 där vi gick i mål med mycket av vad 
vi föresatt oss, och vi hoppas kunna fortsätta arbetet på samma höga 
nivå. Och det med en output som är smått fantastisk för en myndighet av 
vår storlek: tre nya systematiska översikter; två rapporter i vår nya 
produktserie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 
där vi utgår från systematiska översikter som redan är genomförda av 
internationella aktörer; ett symposium om praktiknära skolforskning; 
fyra nya forskningsprojekt som beviljats bidrag; ett fyrtiotal externa 
aktiviteter, inklusive Almedalsveckan; och framtagande av en ny 
webbportal för skolforskning.  

I år handlar det först och främst om att bibehålla den höga nivån på 
verksamheten, men i en kreativ forskningsmiljö som vår gäller aldrig 
status quo. Metoderna för våra systematiska översikter förfinas och för-
bättras ständigt och i vårt kommunikationsarbete ser vi hela tiden nya 
sätt att komma i kontakt med vår primära målgrupp – förskolans och 
skolans verksamma – för att nämna ett par exempel. En spännande nyhet 
blir också vår första rapport om lärares forskningslitteracitet som publi-
ceras under våren.  

Jag och mina kompetenta och engagerade kollegor kommer att fort-
sätta på den inslagna vägen och verka för att undervisningen i svensk 
skola bedrivs på vetenskaplig grund.  

Camilo von Greiff  
direktör för Skolforskningsinstitutet  
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1. Resultatredovisning
Året 2019 har Skolforskningsinstitutet tagit nya steg. Utöver att som 
tidigare publicera systematiska översikter som bygger på forskning om 
metoder och arbetssätt i undervisningen samt att lysa ut och fördela 
bidrag för praktiknära skolforskning har institutet bland annat 

• lanserat en ny produkt, Skolforskningsinstitutet sammanfattar och
kommenterar, där vi sammanfattar och kommenterar systematiska
översikter som gjorts av andra organisationer

• arrangerat ett symposium om den praktiknära skolforskningens
möjligheter och utmaningar

• lanserat Skolforskningsportalen, en webbplats som riktar sig till de
verksamma i förskolan och skolan.

Uppdrag 
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 samt 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.

Skolforskningsinstitutet ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 
redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom 
att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsom-
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råde. Vidare ska Skolforskningsinstitutet hänföra redovisningen till skol- 
eller verksamhetsform i den mån det är möjligt. 

Uppföljning och utvärdering 
Skolforskningsinstitutet har under 2019 fortsatt arbetet med att utveckla 
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten för att bättre kunna 
visa hur uppsatta mål uppfylls. Förutsättningarna för att redovisa resul-
tatindikatorer skiljer sig dock radikalt mellan institutets båda huvudupp-
gifter.  

Forskningssammanställningar  
Vid utgången av 2019 hade institutet publicerat totalt sju systematiska 
översikter i åtta rapporter. Enkla resultatindikatorer för dessa publika-
tioner är som redovisas i det följande det antal som rapporterna spridits i 
och antalet nedladdningar från våra webbplatser. Det vore vidare värde-
fullt att få ökade kunskaper om deras mottagande, användning och 
påverkan i verksamheterna. För att vi ska kunna uttala oss om det krävs 
dock snarare utvärdering än indikatorer. Genom lärarnätverket får vi del 
av erfarenheter, men det är i för liten skala för att det ska kunna utgöra 
grund för utvärdering. Vi har under 2019 diskuterat hur vi ska kunna 
bygga upp ett system där vi kan fånga erfarenheter från verksamma som 
beställt våra översikter och andra publikationer. 

Utlysning och fördelning av forskningsbidrag 
Vad gäller fördelningen av forskningsbidrag finns etablerade resultat-
indikatorer bland de aktörer som fördelar forskningsbidrag. Det handlar 
om söktrycket, andelen ansökningar som beviljas bidrag, spridningen på 
universitet och högskolor, könsfördelningen, sökandes ålder etcetera. 
Institutet redovisar 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 organisa-
tioner. 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 avslutats. Än så 
länge har inget av de projekt som institutet finansierat slutrapporterats.  
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Organisation 
Enligt instruktionen ska Skolforskningsinstitutet ha två beslutande organ: 
Skolforskningsnämnden och Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. 
Båda organen utses av regeringen. 

Skolforskningsinstitutets organisation 

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska översik-
ter som ska genomföras, dels den årliga utlysningen av bidrag för prak-
tiknära forskning. Under 2019 har nämnden sammanträtt tre gånger.  

Skolforskningsnämnden vid utgången av 2019 

Ordförande 
Ulla Runesson, professor i pedagogik 

Övriga ledamöter 
Eva Björck, professor i specialpedagogik 
Christofer Danielsson, grundskollärare 
Gabriella Ekström Filipsson, skolledare i grundskolan 
Camilo von Greiff (vice ordförande), direktör för Skolforskningsinstitutet 
Johan Hallberg, rektor 
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Therese Linnér, utbildningschef  
Tony Mufic, utbildningsdirektör för grund- och gymnasieskolan 
Pernilla Nilsson, professor i didaktik 
Attila Szabo, fil.dr i didaktik och FoU-samordnare  

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd ska stödja institutet i det 
vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt besluta om för-
delningen av de forskningsbidrag som Skolforskningsnämnden beslutar 
att utlysa. Under 2019 har rådet sammanträtt två gånger. Vid höstens 
möte fattades beslut om vilka ansökningar som skulle beviljas forsknings-
bidrag vid 2019 års utlysning. 

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd vid utgången av 
20191

Ordförande 
Sølvi Lillejord, professor i specialpedagogik 
 
Övriga ledamöter 
Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap 
Nicklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik 
Camilo von Greiff, fil.dr i nationalekonomi och direktör för 
Skolforskningsinstitutet 
Stefan Hrastinski, professor i medieteknik 
Angelika Kullberg, docent i pedagogiskt arbete 
Hillevi Lenz-Taguchi, professor i pedagogik samt barn- och ungdoms-
vetenskap 
Marcus Samuelsson, professor i pedagogik 
Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete 
Ninni Wahlström, professor i pedagogik 

1 Under året har förordnandena löpt ut för fyra ledamöter, inklusive ordföranden. Regeringen har 
utnämnt sex nya ledamöter, inklusive ordföranden.  
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Forskningssammanställningar 
En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra systematiska 
översikter och andra forskningssammanställningar samt att presentera 
resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skol-
väsendet. Detta för att bidra till att undervisningen i allt högre utsträck-
ning ska bedrivas på vetenskaplig grund i enlighet med skollagens krav.  

Våra forskningssammanställningar riktar sig i första hand till förskol-
lärare och lärare. De riktar sig också till skolledare och andra beslutsfat-
tare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning 
på vetenskaplig grund. I arbetet med forskningssammanställningarna 
ställs höga krav på såväl relevans och tillgänglighet som på vetenskaplig 
kvalitet. Det innebär att sammanställningarna ska vara direkt användbara 
för målgrupperna och samtidigt leva upp till forskningens krav på syste-
matik och transparens.  

Under 2019 har vi utöver systematiska översikter även publicerat ett 
par rapporter där vi sammanfattar och kommenterar redan genomförda 
internationella forskningssammanställningar. Vi har också påbörjat ett 
arbete med att ta fram en skriftserie för lärare som syftar till förbättrad 
forskningslitteracitet, det vill säga förmågan att kunna läsa, förstå och 
använda forskning. 

Systematiska översikter 
Målet med en systematisk översikt är att sammanställa den bästa tillgäng-
liga 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 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.

Beslut om vilka systematiska översikter institutet ska genomföra fattas av 
Skolforskningsnämnden. Beslutet grundas i institutets inventering av 
förskollärares, lärares och andra verksammas behov av forskningsbaserad 
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kunskap om metoder och arbetssätt i undervisningen i förskolan och sko-
lan. I underlaget finns bland annat inspel från andra skolmyndigheter, 
institutets lärarnätverk och förslag som inkommit via webbformuläret på 
vår webbplats. I behovsanalyserna testas både förslag på ämnesdidaktiska 
och allmändidaktiska ingångar.  

Arbetet med systematiska översikter genomförs i projektform. Varje 
projekt bemannas med forskare och andra medarbetare från institutet 
samt med externa forskare med relevant ämneskunskap för det specifika 
projektet. För att säkerställa relevans och kvalitet granskas våra översikter 
inför att de publiceras av både andra forskare och av verksamma lärare 
eller förskollärare. 

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter publiceras både som 
tryckta rapporter och på våra webbplatser. Efterfrågan på tryckta rappor-
ter och antalet nedladdningar har varit omfattande (se vidare under 
Kommunikation). Med de systematiska översikterna som grund tar vi 
också fram kortfattade informationsblad och sammanfattningar av de 
huvudsakliga resultaten. På vår nya webbplats, skolforskningsportalen.se, 
publicerar vi även kompletterande material som ger lärare och förskol-
lärare ytterligare stöd i arbetet med att ta tillvara forskningsresultaten 
från de systematiska översikterna i sin vardagliga praktik, såsom förslag 
på diskussionsfrågor, filmer och intervjuer med forskare och verksamma. 

Publicerade systematiska översikter 2019 
2019 har Skolforskningsinstitutet publicerat följande tre systematiska 
översikter.  

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i 
förskolan  
Denna systematiska översikt sammanställer forskning som kan öka för-
skollärares förståelse av hur de i barns lek kan stödja och stimulera barns 
sociala förmågor. Översikten ger på så vis förskollärare vägledning för hur 
de kan arbeta mot målen i Läroplan för förskolan, det vill säga det som 
undervisning i förskolan handlar om. I översikten har vi valt att primärt 
rikta oss till förskollärare, men vi hoppas att den ska kunna användas 
även av övrig personal i arbetslaget. Översikten publicerades i februari 
2019. 

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier 
Översikten beskriver vad det samlade vetenskapliga kunskapsläget säger 
om relationen mellan elevers läsförståelse och undervisning om respek-
tive användning av lässtrategier. Lässtrategier definieras i översikten som 
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medvetna, målinriktade försök att kontrollera och moderera läsarens 
arbete med att avkoda text, förstå ord och konstruera mening från text. 
Översikten fokuserar på elever i motsvarande mellanstadiet och hög-
stadiet i svensk grundskola och svensk gymnasieskola. Översikten 
publicerades i april 2019. 

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg 
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om arbetssätt och 
metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom 
vuxenutbildning. Syftet är att sammanfatta forskningen på området och 
ge exempel på hur undervisning kan anpassas till vuxna elevers indi-
viduella behov och förutsättningar. Ett speciellt fokus för översikten är 
hur lärare kan använda digitala verktyg för att individanpassa undervis-
ningen. Översikten är inriktad på utbildning som är, motsvarar eller 
liknar kommunal vuxenutbildning i Sverige. Översikten publicerades i juli 
2019. 

Pågående systematiska översikter  
Utöver de publicerade översikterna har Skolforskningsinstitutet under 
2019 arbetat vidare med en och påbörjat fyra systematiska översikter. 

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen  
Översikten är inriktad på vad som kännetecknar laborationer i biologi, 
fysik och kemi som kan bidra till elevers utveckling av ämneskunskaper 
och förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Översikten är 
inriktad mot grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Planerad 
publicering: våren 2020. 

Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa  
Översikten är inriktad på hur undervisning i idrott och hälsa kan utfor-
mas för att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ska ges 
goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande. Översikten 
är inriktad mot grundskolan och gymnasieskolan. Den kommer även vara 
relevant för lärare i särskolan. Planerad publicering: vår/höst 2020. 

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet 
naturvetenskap 
Lek och utforskande arbetssätt står i fokus i denna översikt. Den avser att 
öka förskollärares kunskap om hur de i sin undervisning kan skapa förut-
sättning för utveckling av barns förståelse och lärande inom kunskaps-
området naturvetenskap. Planerad publicering: januari 2021.  
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Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap 
Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra både kunskaper och 
demokratiska värden. Översikten är inriktad på att ge lärare mer kunskap 
om undervisningsmetoder inom samhällskunskapen som stärker elevers 
förmåga till kritiskt tänkande och källkritik. Den riktar sig till lärare inom 
grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Planerad publi-
cering: höst 2020. 

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet 
Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del 
om ledarskap. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygg-
het i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst 
eller passivitet på lektioner. Planerad publicering: höst 2020/vår 2021. 

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar 
Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för 
att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för de 
verksamma inom svensk förskola, skola och vuxenutbildning. Vi samman-
fattar och kommenterar internationella översikter utifrån ett svenskt per-
spektiv, om vi bedömer att de är relevanta för målgrupperna och håller 
tillräcklig kvalitet. Vi granskar översikterna, men inte de enskilda studier 
som de bygger på.  

Projekten bemannas med medarbetare från institutet samt med 
externa forskare med relevant ämneskunskap för den specifika översik-
ten. Projektgruppen samverkar också med ämneslärare. 

De sammanfattade och kommenterade systematiska översikterna görs 
i första hand tillgängliga via våra webbplatser skolfi.se och skolforsk-
ningsportalen.se.  

2019 har institutet sammanfattat och kommenterat följande två inter-
nationella forskningsöversikter.  

Lärarens roll när elever arbetar undersökande 
För att ett undersökande arbetssätt ska bli lyckosamt är lärarens agerande 
mycket viktigt. Översikten bidrar med kunskap om hur lärare kan ge stöd 
när elever i grundskolan och gymnasieskolan arbetar med undersökning-
ar, främst inom de naturvetenskapliga skolämnena. Översikten presen-
terar en bred repertoar av undervisningsstrategier, kategoriserade utifrån 
olika aspekter av undersökande arbete. Lärare kan använda strategierna 
för att forma undervisningen och betona olika kunskapsmål. Översikten 
bidrar också med kunskap om när undersökande arbetssätt kan vara en 
lämplig undervisningsmetod.  
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Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – 
naturvetenskap och matematik 
Översikten bidrar med kunskap om vilka effekter olika typer av vägled-
ning från läraren har på elevernas utveckling och lärande när de arbetar 
med undersökningar i naturvetenskap och matematik, i motsvarande 
grundskolan och gymnasieskolan. Översikten belyser vad lärares väg-
ledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret 
lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både 
traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar. 

Skol- och verksamhetsformer i hittills initierade 
systematiska översikter 
I tabell 1 framgår vilka skol- och verksamhetsformer som utgjort utgångs-
punkt för hittills genomförda eller påbörjade systematiska översikter eller 
sammanfattade och kommenterade översikter. Flest översikter berör 
elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har hittills 
berörts specifikt i en systematisk översikt. I vissa fall kan resultaten från 
en översikt med inriktning på en skolform vara relevanta även för andra 
skolformer. 
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Tabell 1: Genomförda eller påbörjade systematiska översikter 
och andra forskningssammanställningar, fördelat på skol- och 
verksamhetsformer 

Förskolan Förskole-
klass 

Grund-
skola och 
mot-
svarande 

Gymnasie
-skola
och mot-
svarande

Vuxen-
utbildning 

Systematiska översikter 
Publicerade 

20
17

 

Klassrumsdialog i 
matematikundervisningen 
Digitala lärresurser i 
matematikundervisningen 

20
18

 

Feedback i skrivundervisningen 
Språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning i det flerspråkiga 
klassrummet 

20
19

 

Att genom lek stödja och stimulera 
barns sociala förmågor 
Läsförståelse och undervisning 
om lässtrategier 
Individanpassad vuxenutbildning 

Pågående 
Laborationer i naturvetenskaps-
undervisningen 
Svårigheter i det sociala samspe-
let inom ämnet idrott och hälsa 

Kritiskt tänkande och källkritik i 
samhällskunskap 
Lek och utforskande i förskolans 
undervisning inom 
kunskapsområdet naturvetenskap 
Lärares ledarskap för att främja 
studiero i klassrummet 

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar 
Publicerade 

20
19

 

Lärarens roll när elever arbetar 
undersökande 
Effekter av lärares vägledning när 
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naturvetenskap och matematik 
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Forskningssammanställningar: metod– och process-
utveckling 
Att institutet arbetar aktivt med metod- och processutveckling är centralt 
för att arbetet med de systematiska översikterna och övriga publikationer 
ska kunna genomföras effektivt och samtidigt hålla hög vetenskaplig kva-
litet. Metoder och arbetsprocesser för att genomföra systematiska över-
sikter är ett expansivt forskningsfält. Inom bland annat utbildningsveten-
skapen är utmaningarna stora i fråga om hur man bäst kan sammanställa 
relevant praktiknära forskning. Det kan handla både om behov av att 
anpassa etablerade metoder och om att utveckla nya sätt att sammanställa 
forskning.  

Institutets systematiska översikter granskas dels internt, dels av två 
externa forskare och dels av ett par verksamma förskollärare eller lärare. 
Arbetssättet bidrar inte bara till översikternas kvalitet, det bidrar även till 
institutets lärande och metodutveckling. 

Under 2019 infördes regelbundna lunchföreläsningar med externa 
forskare och andra personer med kopplingar till skolan. Ett större semi-
narium med fokus på syntesmetoder genomfördes också. 

Utvecklingen av processen att sammanfatta och kommentera andra 
organisationers forskningssammanställningar 
Publiceringen av institutets första Skolforskningsinstitutet sammanfattar 
och kommenterar är ett resultat av ett utvecklingsarbete som har pågått 
under flera år, och fortsatt under 2019. Syftet var att utveckla en process 
för att tillgängliggöra resultat från redan publicerade internationella 
forskningssammanställningar. Processen innebär att på ett systematiskt 
sätt söka fram, granska, sammanfatta och kommentera översikterna. 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 kontext, och valda delar behöver översättas och 
kommenteras i förhållande till denna.  

Arbetet som resulterat i de två första publikationerna har fungerat som 
en pilot där vi har prövat oss fram i samarbete med en extern forskare och 
en forskarutbildad lärare. Projektet avslutades i december då institutets 
två första Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar pub-
licerades.  
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Litteratursökning och vetenskapliga referensdatabaser 
Institutets systematiska översikter baseras på omfattande sökningar i 
internationella och nationella referensdatabaser. Utöver källor med 
internationell forskning söker vi regelmässigt i kompletterande källor 
med svensk och nordisk forskning.  

Skolforskningsinstitutets bibliotek utgörs av elektroniska databaser 
och tidskriftspaket som vi abonnerar på. Biblioteket är främst avsett för 
myndighetens personal, men är också tillgängligt för externa besökare 
med intresse för forskningslitteratur inom de områden som rör institutets 
uppdrag. Ett par justeringar har gjorts i institutets databasbestånd under 
2019. Institutet är fortsatt medlem i Bibsamkonsortiet2. 

Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet 
I augusti 2018 startade den andra och sista omgången av institutets för-
söksverksamhet, där syftet har varit att pröva och utvärdera arbetssätt 
från de systematiska översikterna samt att etablera kontakt med verk-
samma lärare. Projektet har genomförts i samverkan med Göteborgs 
universitet. Denna gång deltog två gymnasieskolor med en lärare vardera. 

Projektets andra omgång avslutades i juni 2019 med ett seminarium i 
Göteborg, där deltagande lärare och deras rektorer samt representanter 
från Skolforskningsinstitutet och Göteborgs utbildningsförvaltning med-
verkade.  

För institutet har försöksverksamheten bidragit med värdefulla kon-
takter med en grupp kvalificerade lärare. Skolforskningsinstitutets lärar-
nätverk bildades av lärarna från försöksverksamhetens första omgång. 
Lärarna från nätverket har under året bland annat bidragit med förslag 
till ämnen för nya systematiska översikter och gett synpunkter på utform-
ning av Skolforskningsportalen. 

2 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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Forskningsfinansiering 
Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets 
huvuduppgifter. Skolforskningsnämnden fattar årligen beslut om inrikt-
ningen av institutets utlysning av forskningsbidrag och institutets veten-
skapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. Verksam-
hetsområdet omfattar även insatser för att internt och i samverkan med 
andra aktörer utveckla kunskapen om den praktiknära skolforskningen. 

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil – praktiknära 
skolforskning med relevans och vetenskaplig kvalitet i 
förening 
Det som specifikt karaktäriserar den forskning som Skolforsknings-
institutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar och 
frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslut-
ning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas 
därmed av ett kunskapsintresse för hur undervisningen kan utvecklas och 
förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och 
lärande. I beredningen av ansökningarna ställs utöver krav på relevans för 
professionen, lika höga krav på vetenskaplig kvalitet som hos andra 
svenska forskningsråd. 

Den forskning vi finansierar ska dessutom bedrivas i förskolan eller 
skolan, gärna med aktivt deltagande av förskolans och skolans verk-
samma. Medforskande förskollärare eller lärare kan också ingå i projekt-
gruppen och finansieras av oss. Genom att involvera professionen i forsk-
ningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och erfarenhet. 

Under de första åren utvecklades forskningsprofilen successivt. Inför 
2019 års utlysning genomfördes endast smärre justeringar.  

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil är vårt sätt att definiera den 
praktiknära skolforskning som vi finansierar med forskningsanslaget. Det 
innebär inte att det inte finns andra avgränsningar och begrepp för forsk-
ning i och om förskola, skola och vuxenutbildning som är relevant för för-
skollärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet 
deltar i olika sammanhang där frågan om vad som karaktäriserar praktik-
nära skolforskning diskuteras, i egen och andra aktörers regi (se vidare 
under avsnittet Samverkan). De erfarenheter som de projekt institutet 
finansierar bidrar med ger värdefulla inspel i dessa diskussioner och de 
kan bidra till att utveckla den praktiknära skolforskningen med avseende 
på både teori och praktik.  
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Symposium om den praktiknära skolforskningens 
möjligheter och utmaningar 
I oktober arrangerade Skolforskningsinstitutet ett symposium om den 
praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar. Institutet ville 
med detta symposium ta till vara och diskutera de erfarenheter och den 
kunskap om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utma-
ningar som etablerats i de nitton projekt som vid denna tidpunkt hittills 
hade fått finansiering av oss. Symposiet fokuserade på följande fyra 
teman:  

1. Forskningsdesigner inom den praktiknära skolforskningen.
2. Vad innebär det att forskare och verksamma forskar tillsammans?
3. Att förena forskning och utveckling.
4. Forskningsetiska utmaningar.

Vid symposiet framgick utöver bredden av forskningsdesigner, betydelsen 
av att forskningen bedrivs i samverkan mellan forskare och verksamma 
förskollärare eller lärare. Det var tydligt att det har uppstått ett ömsesidigt 
lärande dem emellan som bidrar till forskningens kvalitet. Fokus låg lika 
mycket på att öka forskarnas praktiklitteracitet som de verksammas 
forskningslitteracitet.  

2019 års utlysning  
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 2019 låg som tidigare år nära institutets instruk-
tion:  

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 forsknings-
profil. Eftersom den praktiknära skolforskningen är under uppbyggnad 
har det varit viktigt att inte rikta utlysningen mer specifikt mot ett särskilt 
verksamhetsområde eller en särskild frågeställning; det finns fortfarande 
behov av att etablera den praktiknära skolforskningen brett inom hela 
skolväsendet. Institutets anslag för praktiknära skolforskning är dess-
utom så begränsat att det inte är möjligt att göra parallella riktade 
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utlysningar inom särskilda områden, vilket annars skulle vara en 
möjlighet. 

Process och utfall 
Utlysningen öppnade 13 mars och stängde 8 maj 2019. Samtliga ansök-
ningar har först beretts av den beredningsgrupp med forskare som 
institutet knutit till utlysningen. Beredningsgruppen lyfte åtta ansök-
ningar till beslutsmötet i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd som 
beslutade vilka fyra som skulle beviljas bidrag. Som stöd för arbetet med 
utlysningar använder Skolforskningsinstitutet ansökningssystemet 
Prisma som administreras av Vetenskapsrådet. 

2019 års utlysning resulterade i 74 ansökningar, en ökning jämfört 
med 2018. Institutet hade detta år möjlighet att bevilja endast fyra projekt 
bidrag3. De får dela på knappt 18 miljoner kronor över en period på tre år. 
Det kan jämföras med 2018 då sju projekt fick dela på närmare 27 mil-
joner kronor över tre år. Orsaken till den högre nivån 2018 är främst 
budgetteknisk, till följd av att regeringen inför 2018 års utlysning beslu-
tade om förändringar av anslagets bemyndiganderam. Det innebar ett 
skifte för institutets forskningsfinansiering, med ett tillfälligt ökat ekono-
miskt utrymme, trots oförändrat anslag. Det framgår tydligt av diagram 1 
över utvecklingen sedan 2016. Med oförändrat anslag kommer utfallet 
över tid balansera på 2019 års nivå, det vill säga på cirka fyra projekt. 

Beviljandegraden för 2019 års utlysning var 5,4 procent, att jämföra 
med 10,8 procent 2018, 5,3 procent 2017 och 6,6 procent 2016, se dia-
gram 1. Den höga nivån 2018 kan tillskrivas kombinationen av den till-
fälliga budgeteffekten som nämnts ovan i kombination med färre ansök-
ningar det året än övriga år. Som jämförelse kan nämnas att Vetenskaps-
rådets utbildningsvetenskapliga kommittés (UVK) utlysning av projekt-
bidrag hade en beviljandegrad på cirka 13 procent 2019, en betydligt 
högre nivå än institutets. Skolforskningsinstitutets låga beviljandegrad 
förklaras dels av att vi har begränsade medel att fördela till forsknings-
projekt, dels av att det finns ett stort intresse att söka bidrag för praktik-
nära skolforskning. 

3 Ett av de projekt som ursprungligen beviljades bidrag avstod bidraget på grund av att de även 
beviljats bidrag från en annan finansiär. Projektet ersattes då av ett annat projekt. 
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DIAGRAM 1: BEVILJADE BIDRAG 2016–2019 
Totalt beviljat belopp över tre år (miljoner kronor) samt beviljandegrad 
(procent). 
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Kort om ansökningarna 
Liksom tidigare år har det 2019 funnits en bredd bland ansökningarna 
vad gäller forskningsdesign, skolform och lärosäten som forskarna söker 
ifrån.  

Forskningsdesign 
Fördelningen på olika forskningsdesigner är förhållandevis stabil över tid, 
även om det finns vissa variationer, se diagram 2. Designforskning var 
2019 den vanligaste forskningsdesignen, följt av aktionsforskning och 
interventionsstudier. Den största gruppen övriga designer består av an-
sökningar där designen inte framgår tydligt samt en del enstaka exempel 
på designer. Vissa ansökningar skulle kunnat hänföras till flera grupper, 
men har här endast förts till en.  
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DIAGRAM 2: FORSKNINGSDESIGN 2016–2019 
Procent av samtliga ansökningar aktuellt år. 
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Av de fyra ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2019 är en 
klassificerad som designforskning, en som aktionsforskning och två som 
övriga. 

Skol- och verksamhetsformer 
Trots att andelen ansökningar för grundskolan har minskat över tid, är 
den störst även för 2019 års utlysning, se diagram 2. I fallande ordning 
följer sedan gymnasieskolan och motsvarande skolformer, förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet och slutligen vuxenutbildningen. Liksom 
tidigare år får institutet få ansökningar som omfattar särskolan. 2019 
avsåg två ansökningar grundsärskolan och en gymnasiesärskola. Ingen 
ansökan avsåg specialskolan eller sameskolan. Tre ansökningar avsåg 
vuxenutbildningen, varav en gällde svenska för invandrare (sfi). Institutet 
kommer 2020 att ytterligare förtydliga i anvisningarna att utlysningen 
avser samtliga skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet. Det bör 
observeras att en ansökan kan omfatta flera skol- eller verksamhetsfor-
mer, vilket innebär att summan av staplarna för ett år är högre än 100 
procent. 
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DIAGRAM 3: SKOL- OCH VERKSAMHETSFORMER 2016–2019 
Procent av samtliga ansökningar aktuellt år. En ansökan kan ingå i flera 
skol- eller verksamhetsformer.  
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Av de ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2019 avser en 
grundskola, två avser grundskola och gymnasieskola samt en svenska för 
invandrare (sfi).  

Lärosäten och medelsförvaltare 
Som tidigare år fanns 2019 en spridning på lärosäten, med ansökningar 
från 17 lärosäten. Det var dock en minskning jämfört med året innan då 
institutet fick ansökningar från 21 lärosäten. Göteborgs universitet stod 
för femton ansökningar, följt av Stockholms universitet som inkom med 
sju ansökningar. Bland de övriga femton lärosätena stod åtta för fyra, fem 
eller sex ansökningar vardera, en förändring jämfört med föregående år 
då flertalet lärosäten kom in med få ansökningar.  

De fyra ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2019 kom från 
Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala 
universitet.  

Könsfördelningen i ansökningsprocessen 
Andelen kvinnliga respektive manliga sökande har varit stabil över Skol-
forskningsinstitutets fyra utlysningar. Cirka två tredjedelar av de sökande 
har varit kvinnor och cirka en tredjedel män, se tabell 2. Det gäller även 
för 2019 års utlysning. Denna sökprofil skiljer inte institutet från vad som 
gäller generellt inom utbildningsvetenskapen i Sverige.  
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Tabell 2: Kvinnor och män i ansökningsprocessen 2016−2019 
I procent av samtliga sökande, prioriterade respektive beviljade för respektive år. 
Beviljandegraden är i procent av samtliga sökande, per kön.  

2016 2017 2018 2019 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Samtliga sökande 67 33 66 34 68 32 68 32 

Prioriterade av 
beredningsgruppen 

62 38 64 36 83 17 63 37 

Beviljade 
ansökningar 

38 62 40 60 86 14 50 50 

Beviljandegrad 3,7 12,4 3,2 9,4 13,6 4,8 4,0 8,3 

Det som däremot varierat mellan åren är andelen kvinnliga respektive 
manliga huvudsökande som beviljats forskningsbidrag av institutet. Trots 
att 2018 utgjorde ett undantag med en hög andel kvinnor som beviljades 
bidrag ligger snittet över de fyra åren på 54 procent kvinnor och 46 
procent män. 2019 var hälften av de som beviljats bidrag kvinnor och 
hälften män. Könsfördelningen för beviljade ansökningar speglar fort-
farande inte fördelningen på kön bland de sökande. Skillnaden har dock 
varit mindre de senaste två åren än de två första.  

År 2019 var beviljandegraden 4,0 procent för kvinnor och 8,3 procent 
för män. 

Andelen unga forskare  
Andelen unga forskare, det vill säga forskare som det aktuella året dispu-
terat för högst åtta år sedan4, har över tid varit förhållandevis stabil bland 
samtliga sökande. 2019 var 45 procent av de sökande unga forskare, se 
tabell 3.  

Till skillnad från 2017 och 2018 prioriterades ingen ansökan med en 
ung forskare som huvudsökande av beredningsgruppen. Följaktligen var 
ingen av de som beviljades och tog emot bidrag 2019 att betrakta som ung 
forskare. Någon motsvarande analys gjordes inte för 2016 års utlysning, 
varför det är tidigt att dra några slutsatser av statistiken. 

4 Vetenskapsrådets definition av ung forskare. 
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Tabell 3: Andel unga forskare 2017−2019 
Andelen sökande som disputerat för högst åtta år sedan, i procent av samtliga 
sökande 

Andelen unga forskare av 2017 2018 2019 

- samtliga sökande 46 42 45 

- prioriterade av beredningsgruppen 50 25 0 

- beviljade ansökningar 60 14 0 
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Kommunikation 
Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att presentera och sprida forsk-
ningsresultat så att de är tillgängliga och användbara för de verksamma 
inom skolväsendet. Det gör vi genom att kommunicera och samverka med 
målgrupperna genom olika kanaler och aktiviteter.  

Tre systematiska översikter och två sammanfattade och kommenterade 
internationella översikter har lanserats under året. De sju forskningspro-
jekt som beviljades forskningsbidrag vid utlysningen 2018 har under året 
uppmärksammats på webbplatsen och i sociala medier. De forsknings-
projekt som har tilldelats bidrag för praktiknära skolforskning beskrivs på 
egna webbsidor, med relaterat material och länkar till vidare läsning. 

Digitala kanaler 
Institutet har en väletablerad närvaro i en rad kanaler. Under året har 
arbetet främst varit inriktad på produktionen av en ny webbplats, Skol-
forskningsportalen.  

Webbplatsen skolfi.se 
Webbplatsen skolfi.se är en viktig plattform för att presentera institutets 
uppdrag, arbete och resultat. Här kan besökarna ta del av vår verksamhet, 
till exempel pågående projekt, utlysningar, remissvar, lediga tjänster och 
evenemang. Webbplatsen har under året fått en teknisk översyn, framför 
allt när det gäller sökmotoroptimering och tillgänglighet enligt den nya 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Webbplatsen har 2019 haft besök av 36 178 unika användare, en ök-
ning med 78 procent jämfört med 2018. Besöksantalet på webbplatsen 
ökade markant de dagar vi lanserade nya systematiska översikter och när 
de projekt som beviljats forskningsbidrag vid 2019 års utlysning presen-
terades. I övrigt är de mest populära delarna av webbplatsen sidorna om 
forskningssammanställningar. Det gäller främst den systematiska över-
sikten om lek i förskolan och den om lässtrategier; de motsvarar närmare 
30 procent av det totala antalet sidvisningar. 

Webbplatsen skolforskningsportalen.se 
Den 10 december 2019 lanserade vi en ny webbplats: skolforsknings-
portalen.se. Utvecklingsarbetet med webbplatsen har genomförts 
tillsammans med en extern webbyrå. Portalen är framför allt ett 
hjälpmedel och en inspirationskälla för de verksamma i skolan och 
förskolan för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forsknings-
sammanställningar.  
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Sociala medier 
Institutet kommunicerar i flera sociala kanaler, främst Twitter och Face-
book, men även i den egna Youtubekanalen och på LinkedIn. Kanalerna 
används för att förstärka de inlägg som publiceras på skolfi.se och för 
omvärldsbevakning. Etableringen på Facebook gjordes under sommaren 
2019. Syftet med Facebooksidan är att sprida kunskap om systematiska 
översikter och hur de kan användas i skolans och förskolans verksamhet. 
Vi berättar också om forskningsfinansiering, om aktuella händelser i vår 
verksamhet samt marknadsför portalen och poddar. Facebookkontot ska 
också driva trafik genom att dela länkar till våra andra kanaler, framför 
allt webbplatsen, Skolforskningsportalen och Youtubekanalen. Under 
halvåret som följde efter lanseringen ökade antalet följare till 227. Föl-
jarna på Twitter ökade till 2 193, en ökning från 2 000 året innan. Twit-
terflödet används främst för nyhetsuppdateringar om vår verksamhet. I 
Youtubekanalen har vi 2019 publicerat fem filmer. 

Under 2019 har 1 115 inlägg om Skolforskningsinstitutet publicerats i 
sociala medier (Twitter, Facebook, Youtube och Instagram), en ökning 
med 14 procent sedan föregående år. Inläggen har en potentiell räckvidd 
på cirka 1,8 miljoner personer. De flesta inläggen publicerades i februari 
och juli och handlade främst om ett forskningsprojekt med forsknings-
bidrag från institutet och om arrangemanget Skolgården under Almedals-
veckan. Majoriteten av inläggen, 73 procent, har klassats att ha en neutral 
ton, 23 procent med positiv ton och 2 procent med negativ ton. Twitter är 
den kanal där flest inlägg har publicerats. 

Nyhetsbrev 
Genom nyhetsbrevet får prenumeranterna regelbunden information från 
institutet. Under året har vi distribuerat nio nyhetsbrev. De har en hög 
öppningsfrekvens, 51 procent av mottagarna öppnar och läser. Nyhets-
brevet fick närmare 200 nya prenumeranter under året, och har nu totalt 
1 440 prenumeranter. 

Kontaktverksamhet 
Under året har vi arrangerat ett symposium om den praktiknära skol-
forskningens möjligheter och utmaningar i egen regi. De inledande 
föreläsningarna livesändes på vår Facebooksida. För att synliggöra och 
sprida kunskap om forskningen deltar institutets medarbetare och 
externa forskare med föreläsningar vid konferenser och seminarier 
arrangerade av andra. Institutet är sedan 2019 medlem i föreningen 

28

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2019



Vetenskap & Allmänhet och deltar regelbundet i föreningens evenemang 
och aktiviteter, till exempel ForskarFredag.  

Almedalsveckan 
Institutet deltog i Almedalsveckan i Visby tillsammans med de tre skol-
myndigheterna Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Arrangemanget Skolgården hölls under två dagar och 
vid programpunkterna lyftes frågor som är aktuella för den svenska 
skolan. Seminarierna livesändes på Facebook där det också finns möj-
lighet att se inslagen i efterhand.  

Forskartorget på Bokmässan 
För tredje året i rad deltog institutet på Forskartorget med en föreläsning, 
inför ett fullsatt auditorium, i år om lässtrategier och elevers läsförståelse. 
Föreläsningen livesändes även på forskartorget.se och finns att se i efter-
hand i vår Youtubekanal. 

Press 
I pressrummet på skolfi.se publiceras pressmeddelanden, pressbilder och 
relaterat material. Under året distribuerades sex pressmeddelanden (sam-
ma antal 2018) via ett PR- och presstjänstverktyg. Pressmeddelandena 
har en hög öppningsfrekvens, cirka 38 procent av mottagarna öppnar och 
läser. Under 2019 har institutet publicerat debatt- och replikartiklar i 
nyhetsportalen Altinget och på SvD Kultur. Medarbetare har deltagit i 
medieträning inför lanseringar av systematiska översikter.  

Institutet har förekommit i redaktionella artiklar vid 34 tillfällen, en 
halvering jämför med förra året. Dock har relevansen ökat, alltså andelen 
omnämnanden i titel eller ingress. Under februari publicerades flera 
artiklar, framför allt i anslutning till debatt- och replikartiklarna i SvD 
Kultur. Flertalet av artiklarna har haft en neutral tonalitet.  

Spridning av institutets forskningssammanställningar 
Institutets systematiska översikter presenteras på egna webbsidor och kan 
beställas i tryckt format via en beställningsportal. Sammanlagt har när-
mare 15 000 översikter distribuerats till bland annat förvaltningar, läro-
säten, förskollärare, lärare och privatpersoner. Översikterna kan också 
laddas ner i pdf-format som fullständiga rapporter, informationsblad och 
sammanfattningar. Under året har ca 3 700 nedladdningar gjorts från 
webbplatsen. De mest nedladdade systematiska översikterna var Att 
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genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i 
förskolan och Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.  

Publikationerna sprids även från bokbord och montrar på mässor, 
konferenser och seminarier. Genom distributionstjänsten utbudet.se 
levereras översikterna till lärare i hela landet. Det går även att ladda ner 
översikterna som pdf:er via utbudet.se. Den mest nedladdade systema-
tiska översikten i pdf-format via utbudet.se är Digitala lärresurser i 
matematikundervisningen, delrapport skola. 
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Samverkan 
Institutets samverkan har under de första verksamhetsåren främst varit 
inriktad på metodfrågor, frågor om behov av forskning och forsknings-
sammanställningar samt tillgängliggörande av resultat och kontakt med 
verksamma. Under 2019 har samverkan breddats och fördjupats, inte 
minst i relation till de övriga skolmyndigheterna.  

Nationell samverkan  
Nationellt har Skolforskningsinstitutet samverkat brett under 2019, både 
på ledningsnivå och på verksamhetsnivå.  

Samverkan med skol- och utbildningsmyndigheterna 
På ledningsnivå ingår institutets direktör i ett flertal nätverk, till exempel 
ett nätverk med utbildningsmyndigheter, ett med analysmyndigheter och 
ett med småmyndigheter. Denna typ av kontakter på ledningsnivå skapar 
förutsättningar för mer konkret samverkan på verksamhetsnivå, men ger 
också mer generellt möjlighet för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevak-
ning. Både direktör och kanslichef deltar också i rollen som arbetsgivare i 
aktiviteter som arrangeras av Arbetsgivarverket. Kanslichefen ingår sedan 
2019 i ett nätverk med utbildningsmyndigheter i arbetet med att förbe-
reda dialoger med de nationella minoriteterna. Nätverket samordnas av 
Skolverket. Vidare ingår institutets kommunikationschef sedan 2019 i ett 
nätverk med de övriga skolmyndigheternas kommunikationschefer samt i 
ett nätverk med kommunikationschefer i de myndigheter som ingår i det 
så kallade analysnätverket.  

I anslutning till institutets arbete med systematiska översikter etab-
leras regelmässigt kontakter med en eller flera av de övriga skolmyndig-
heterna – Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) – bland annat för att kartlägga befintlig kunskap och 
etablera ömsesidig kunskap om varandras planer och projekt. Vi uppfat-
tar att det finns ett stort intresse för att ta del av institutets resultat och att 
bidra till att dessa används och sprids. Exempelvis bidrar Skolverket till 
att översikternas resultat tillgängliggörs för de verksamma via bland 
annat deras webbaserade kompetensutveckling.  

Under senare tid har vår samverkan med de övriga skolmyndigheterna 
i flera fall konkretiserats. Det gäller till exempel initiativet som resultera-
de i att de fyra skolmyndigheterna gemensamt arrangerade mötesplatsen 
Skolgården under Almedalsveckan, med både gemensamma och myndig-
hetsseparata seminarier under två dagar.  
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Det kan också nämnas att Skolforskningsinstitutet och SPSM har en 
överenskommelse om samverkan kring produktion och spridning av 
systematiska forskningsöversikter inom områdena specialpedagogik och 
elever med funktionsnedsättning. Konkret innebär detta att SPSM ingår 
med en medarbetare i en systematisk översikt med inriktning på ämnet 
idrott och hälsa och att Skolforskningsinstitutet ingår med en informa-
tionsspecialist i arbetet med en översikt som SPSM gör om lärmiljö för 
elever med synnedsättning eller blindhet med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning. 

Ett par medarbetare ingår i det så kallade Evidensnätverket tillsam-
mans med representanter för Skolverket, Skolinspektionen och SPSM. 
Vidare deltar flera av Skolforskningsinstitutets medarbetare i en referens-
grupp till Skolverkets arbete med en kunskapsöversikt om vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Institutet har vidare tillsammans med 
Statskontoret och IFAU varit representerad i en referensgrupp hos Skol-
inspektionen samt deltar i ett skolmyndighetsnätverk för informations-
specialister och bibliotekarier. 

Övrig nationell samverkan 
Skolforskningsinstitutets samverkan med Vetenskapsrådet (VR) har 
under 2019 i första hand avsett frågor som aktualiseras till följd av insti-
tutets utlysning av forskningsbidrag. Vi har en fortlöpande dialog om 
inriktningen av våra respektive utlysningar samt informerar om skill-
naden på våra webbplatser. Dessutom genomfördes 2019 års utlysning i 
ansökningssystemet Prisma, som VR administrerar. VR bidrar dessutom 
med stöd i samband med institutets arbete med Prisma. Vidare ingår 
institutet i det så kallade FoU-nätverket som VR ansvarar för. Nätverket 
har ett sextiotal medlemmar.  

Institutet har fortlöpande samverkan i olika frågor med andra organi-
sationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR), lärar- och skol-
ledarorganisationerna, Ifous och Skolporten samt lärosätena, till exempel 
regionala utvecklingscentrum (RUC) och lärarutbildningskonventet. Det 
gäller både övergripande forskningsfrågor och mer konkreta frågor om 
behov av praktiknära forskning och spridning av resultat från sådan 
forskning 

Under 2019 har Skolforskningsinstitutet vid flera tillfällen haft möten 
med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med 
praktiknära forskning i skolan (ULF), bland annat i syfte att ömsesidigt 
informera oss samt att identifiera och bygga samverkan kring gemensam-
ma intressen.  
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Lärarnätverket 
Skolforskningsinstitutets lärarnätverk är ett fristående nätverk med lärare 
som samverkar med Skolforskningsinstitutet. Samverkan mellan institu-
tet och lärarnätverket sker fortlöpande. Det kan gälla insatser i samband 
med institutets framtagande av systematiska översikter och andra texter, 
spridningen av dessa översikter, diskussion om nya produkter och kom-
munikationsverktyg med mera. 

Internationell samverkan 
Skolforskningsinstitutet är medlem i Evidence Informed Policy and 
Practice in Education in Europe (EIPPEE), ett nätverk för bland annat 
organisationer som arbetar med att göra systematiska översikter. I nät-
verket ingår organisationer från Storbritannien, Nederländerna, Tysk-
land, Danmark och Norge. Deltagande i nätverket bidrar till erfarenhets-
utbyte och fördjupade kunskaper inte minst i fråga om metoder och 
metodutveckling. Skolforskningsinstitutet och Skolverket anordnade ett 
tvådagarsmöte i Stockholm våren 2019.  

Institutet samverkar dessutom bilateralt. Tidigare år har samarbetet 
varit tätast med Kunnskapssenter for utdanning i Norge. Under 2018 gick 
samarbetet på sparlåga på grund av att centret var under utredning och 
skulle ombildas. Under hösten 2019 har centret återetablerats vid univer-
sitetet i Stavanger. Vi ser fram emot att återuppta en tidigare samverkan 
som vi satte stort värde på. Skolforskningsinstitutet samverkar vidare 
med till exempel EPPI-Centre i England vid University College London 
och med Campbell Collaboration.  

Skolforskningsinstitutet deltog med en medarbetare i konferensen 
Early Childhood Education and Care The Nordic Way. Vid konferensen 
hade institutet en poster som vi presenterade vid en speciell session: 
Supporting and Stimulating Children’s Social Skills Through Play – Tea-
ching in Preschool. Konferensen anordnades 26–27 mars i Oslo av 
Nordiska ministerrådet, det norska Kunnskapsdepartementet och det 
norska Utdanningsforbundet. 

Under året deltog institutet även med en medarbetare vid den utbild-
ningsvetenskapliga och årligen återkommande internationella konferen-
sen European Conference on Educational Research (ECER) som arrange-
ras av European Educational Research Association (EERA). Konferensen 
hölls i Hamburg den 2–6 september och temat var Education in an Era of 
Risk – the Role of Educational Research for the Future? Institutet deltog 
tillsammans med representanter från Frankrike, Storbritannien och 
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Tyskland i en paneldiskussion med titeln Designing Ongoing Review Pro-
cesses: Between Systematic Approaches and new Challenges. 

Vidare har en medarbetare deltagit i ett seminarium där European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education presenterade sitt 
arbete. Seminariet hölls i Stockholm den 6 december och arrangerades av 
SPSM. 
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Regeringsuppdrag och remisser 

Jämställdhetsintegrering  
Skolforskningsinstitutet ska för år 2019 redovisa resultat av de åtgärder 
för jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verk-
samhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Skolforskningsinstitutet har under 2019 arbetat vidare utifrån den 
handlingsplan som tidigare antagits. Handlingsplanen består av dels en 
analysdel med områdesspecifika jämställdhetsutmaningar, dels en fram-
åtblickande del med mål och aktiviteter för att åtgärda identifierade jäm-
ställdhetsproblem. Under 2019 har arbetet handlat om att inventera vilka 
aktiviteter som vidtagits inom ramen för jämställdhetsintegreringen och 
vad som behöver utvecklas.  

Ett viktigt inslag i arbetet med att fördjupa analysen har varit det nät-
verk för samverkan och erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering 
som institutet ingår i tillsammans med bland andra de övriga skolmyndig-
heterna. Nätverket träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Vidare 
har medarbetare deltagit vid en tematräff om resultat och rapportering 
anordnad av Jämställdhetsmyndigheten.  

I kärnverksamheten är vår ambition att de externa forskare som enga-
geras för att delta i arbetet med systematiska 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 den årliga utlysningen av forskningsbidrag ha en god balans mellan 
kvinnor och män. Av de 26 externa forskare som vi under institutets 
första fem år har engagerat för arbetet med systematiska översikter är 58 
procent kvinnor och 42 procent män. Beredningsgruppen bestod 2019 av 
fem kvinnor och sju män, ordföranden inräknad. Året innan bestod den 
av hälften kvinnor och hälften män.  

För att ta fram nya metoder för att inkludera ett genusperspektiv i våra 
systematiska översikter har vi påbörjat arbetet med att utveckla ett 
metodstöd. Det första steget var en inventering av om genusperspektiv 
har aktualiserats i myndighetens tidigare översikter samt en insamling av 
tidigare erfarenheter hos medarbetare som arbetar med översikterna. 
Nästa steg kommer att tas 2020. Det innebär att utveckla och pröva ett 
metodstöd som hjälp i arbetet med översikterna.  

Skolforskningsinstitutet arbetar aktivt med genusfrågorna även när det 
gäller utlysningen av forskningsbidrag. De som söker bidrag måste i den 
del av ansökningsformuläret som rör genus- och mångfaldsfrågor redo-
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göra för vilka genus- och mångfaldsaspekter som projektet aktualiserar. 
Detta kan dels handla om kopplingar till teori och forskning med avse-
ende på genus och mångfald, dels om att analysera om och på vilka sätt 
projektets utgångspunkter och potentiella resultat relaterar till frågor om 
maktojämlikheter i relation till exempelvis kön eller etnicitet. Institutet 
lyfter även varje år vikten av en jämställd beredning och bedömning i de 
organ som medverkar i beslutet om fördelning av forskningsbidrag, be-
redningsgruppen och Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. Insti-
tutet bidrar där med konkret stöd och tar årligen fram könsrelaterad 
statistik om utlysningen och utlysningsprocessen. 

Moderna beredskapsjobb i staten 
Skolforskningsinstitutet ska enligt regleringsbrevet för 2019 senast 5 april 
2019 ha redovisat till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har 
bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från 
arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). 
Skolforskningsinstitutet har inom given tidsram redovisat uppgifterna i 
enlighet med Statskontorets instruktioner.  

Praktik i staten  
Regeringen beslutade 19 april 2018 om dels ett uppdrag till statliga myn-
digheter att under tiden 1 januari 2019 – 31 mars 2020 fortsatt ta emot 
nyanlända arbetssökande för praktik, dels ett uppdrag till statliga myn-
digheter att under samma period fortsatt ta emot personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Enligt 
båda uppdragen skulle myndigheterna senast 1 april 2019 rapportera hur 
uppdraget genomförts och vilka resultat som nåtts till Statskontoret i 
enlighet med deras instruktioner. Skolforskningsinstitutet har inom given 
tidsram besvarat de frågor som ställts av Statskontoret med anledning av 
uppdragen.  

Remisser 
Skolforskningsinstitutet har fått fem remisser från regeringen att besvara 
under 2019. Vi har avstått från att yttra oss över två av dessa, men yttrat 
oss över: 

• Rätt att forska. Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU
2018:36).

• Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79).
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• Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteks-
strategi.

Dessutom har vi yttrat oss över Skolverkets förslag till ändringar i kurs-
planer, kunskapskrav och ämnesplaner.  

Remisserna besvaras med utgångspunkt i institutets uppdrag. En kon-
sekvens av att uppdraget är starkt avgränsat är att vi i vissa fall avstår helt 
från att yttra oss eller att vi ofta väljer att endast yttra oss om avgränsade 
delar av ett betänkande eller promemoria.  
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Kompetensförsörjning 
Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet i antal anställda. Utöver 
den egna personalen engagerar vi dock många andra i vår verksamhet, 
som externa forskare i projekt, externa granskare av systematiska 
översikter, granskare i beredningsgruppen och olika referenspersoner.  

Hög kompetens  
Kompetensnivån inom myndigheten är mycket hög. Samtliga forskare/ 
projektledare är disputerade inom sinsemellan olika discipliner. Kompe-
tensen täcker olika typer av forskningsmetodiker. Övriga anställda i 
kärnverksamheten har som lägst en universitets- eller högskoleexamen. 

I kärnverksamheten sker en stor del av kompetensutvecklingen i form 
av gemensamt metodutvecklingsarbete, deltagande vid konferenser och 
seminarier samt inom ramen för vår internationella samverkan.  

Externa forskare och andra experter viktig resurs 
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 Skolforskningsinstitutets 
personal för processen och metoder för genomförandet. Institutets inter-
na forskare kan däremot inte, annat än undantagsvis, vara experter på 
just den fråga som översikten avser. Till varje projekt knyts därför två och 
i vissa fall tre externa forskare med sådan specifik kompetens. Totalt har 
tolv forskare debiterat tid för arbete med våra systematiska översikter 
eller andra kunskapssammanställningar under 2019, varav fem kvinnor 
och sju män. Sammantaget har de debiterat drygt 2 000 timmar för detta 
2019, vilket kan jämföras med cirka 1 300 timmar 2018 och cirka 2 250 
timmar 2017. Skillnaden mellan åren förklaras av att de systematiska 
översiktsprojekten har befunnit sig i olika faser de olika åren, och att 
omfattningen av de externa forskarnas insatser varierar under projektens 
gång. Sammantaget lägger en extern forskare ned mellan två och två och 
en halv arbetsmånad under ett projekts livslängd om cirka ett och ett 
halvt år.  

Varje systematisk översikt granskas mot slutet av arbetet av ytterligare 
två externa forskare med avseende på de kvalitetskrav som ställs på syste-
matiska översikter. Dessutom granskar ett par förskollärare eller lärare 
varje rapport innan den publiceras, med avseende på läsbarhet och fram-
ställning. 
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Även i institutets arbete med att lysa ut och fördela forskningsbidrag 
har externa forskare en central roll, och då vid beredningen av forsknings-
ansökningarna. De som ingår i myndighetens beredningsgrupp ska vara 
professorer eller docenter. Beredningsgruppen för 2019 års utlysning 
bestod av en ordförande och elva granskare, varav fem kvinnor och sju 
män. 

Nyckeltal om institutets medarbetare  
År 2019 har karaktäriserats av stabilitet vad gäller den egna personalen. 
Vid utgången av året hade Skolforskningsinstitutet sexton anställda, 
tretton kvinnor och tre män. En av dessa var tjänstledig för tjänstgöring 
på en annan myndighet och några har varit föräldralediga på deltid. 
Antalet årsarbetskrafter var 14,4, varav 11,4 för kvinnor och 3,0 för män. 

De anställdas ålder varierade vid samma tidpunkt från 34 till 65 år, 
med en medelålder på 47 år. Genomsnittsåldern förklaras främst av att 
det för de flesta av myndighetens tjänster ställs krav på hög kompetens.  

Under 2019 rekryterades en vikarierande forskare/projektledare. 
Sjukfrånvaron var 1,7 procent 2019, att jämföra med 0,9 procent 2018 

och 1,7 procent 2017. Långtidsfrånvaron var 0,8 procent. 2018 och 2017 
hade institutet ingen långtidsfrånvaro. 

Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar var 2,9 dagar per års-
arbetskraft 2019, att jämföra med 3,0 dagar 2018 och 3,3 dagar 2017. 
Kompetensutvecklingen inom kärnverksamheten sker som nämnts ovan 
sällan i form av utbildningar som registrerats som kompetensutveckling. I 
de redovisade uppgifterna ingår tid för utbildning som myndigheten 
arrangerat internt, med inbjudna föredragshållare. Till redovisade dagar 
bör läggas deltagande i ett stort antal externa konferenser och seminarier 
samt interna seminarier. Myndigheten anordnar till exempel interna 
lunchseminarier med inbjudna talare cirka en gång i månaden. Samtliga 
dessa aktiviteter är kompetenshöjande, men ingår inte i måttet för antal 
utbildningsdagar. Under 2019 har fokus för institutets utbildning legat på 
bland annat metodutveckling, medieträning, hjärt- och lungräddning, 
arbetsmiljö samt fackliga utbildningar. 
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Verksamhetsutveckling och stöd 

Styrning och stöd 
Den interna styrningen med gemensamma beslutsrutiner och enhetliga 
former för planering av projekt har inte förändrats under 2019. Några 
mindre justeringar har gjorts av delegationer. 

Liksom föregående år och året innan var 2019 antalet bokförda faktu-
ror cirka 1 000. Samma år var antalet registrerade ärenden i diariet 131, 
varav 74 utgjordes av forskningsansökningar. 2018 inkom 128 ärenden, 
varav 65 utgjordes av forskningsansökningar.  

Under 2019 har institutet genomfört vissa justeringar i dokument-
hanteringsplanen, bland annat till följd av ändrade bestämmelser. Insti-
tutet har arbetat vidare med ambitionen att så långt som möjligt etablera 
e-arkiv i stället för ett pappersarkiv.

Arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR) har fortsatt 2019, men
har fått en mer fortlöpande karaktär. Arbetet berör personal från såväl 
ledning, stöd, kommunikation som kärnverksamhet. 

Organisatoriska förändringar 
Skolforskningsinstitutet har inte genomfört några större organisatoriska 
förändringar under 2019.  
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Verksamhetens kostnader och transfereringar 

Kostnader 
Skolforskningsinstitutet har under 2019 haft verksamhetskostnader på 
totalt 23 471 tkr, varav 23 463 tkr har finansierats med anslag. Detta 
innebär att institutet inte har förbrukat hela anslaget om 24 008 tkr för 
verksamheten, eller det totalt disponibla beloppet om 24 721 tkr.  

Institutet har under 2019 varit i stort sett fullt bemannat. Kostnaderna 
har ökat både inom kärnverksamheten och inom stöd. Inom kärnverk-
samheten beror ökningen på att projekten har befunnit sig i en fas där 
bland annat kostnaderna för externa forskare har varit på en högre nivå 
än året innan. Inom stödfunktionen beror ökningen helt på ökade distri-
butionskostnader för allt fler publicerade systematiska översikter. Kostna-
derna för kommunikation har däremot minskat, trots att institutet delta-
git i Almedalsveckan. En förklaring är att mycket kraft lagts på utveck-
lingen av den nya Skolforskningsportalen. De externa kostnaderna för 
denna immateriella investering har lånefinansierats.   

Av tabell 4 framgår att den absoluta merparten, knappt 88 procent, av 
de totala verksamhetskostnaderna under 2019 har avsett institutets ena 
huvuduppgift, att göra systematiska översikter och andra forskningssam-
manställningar. Institutets andra huvuduppgift, att lysa ut och fördela 
forskningsbidrag till praktiknära skolforskning har stått för drygt 12 pro-
cent av de totala verksamhetskostnaderna, en minskning med två pro-
centenheter från året innan. Kostnaderna för att lysa ut och fördela medel 
till praktiknära skolforskning har minskat med cirka 0,2 miljoner kronor 
sedan året innan och med knappt 0,7 miljoner kronor sedan 2017. Den 
högre nivån 2017 berodde bland annat på att det då fanns vissa engångs-
kostnader vid introduktionen av Prismasystemet. Minskningen från 2018 
till 2019 beror bland annat på minskade kostnader knutna till berednings-
gruppen till följd av en förändring av gruppens organisation, och har skett 
trots att kostnaderna för symposiet om den praktiknära skolforskningens 
möjligheter och utmaningar har belastat denna del av verksamheten.  
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Tabell 4: Fördelning av intäkter och kostnader på verk-
samhetens huvuduppgifter, tkr 

Forskningssamman-
ställningar 

Utlysning och fördelning 
av praktiknära 
skolforskning 

Summa 

Verksamhetens intäkter (anslag och finansiella intäkter) 
2019 20 608 2 863 23 471 

2018 19 261 3 084 22 345 

2017 20 070 3 569 23 639 

Verksamhetens kostnader 
2019 20 608 2 863 23 471 

2018 19 261 3 084 22 345 

2017 20 070 3 569 23 639 

Verksamhetskostnaderna för forskningssammanställningar avser bland 
annat kostnader för att genomföra systematiska översikter. Uppskatt-
ningsvis svarar arbetet med att producera systematiska översikter för 
cirka 60 procent av de totala kostnaderna5. Därutöver ingår i posten för 
forskningssammanställningar kostnader för att producera Skolforsk-
ningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, metodutveckling samt 
arbete som avser institutets arbete med frågor om undervisning på veten-
skaplig 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 praktik-
nära forskning kan tillgängliggöras, vilket stöd verksamma behöver för att 
använda forskningsresultat, etcetera. 

Verksamhetskostnaderna för att lysa ut och fördela bidrag till praktik-
nära 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 att ut-
veckla vad den praktiknära skolforskning som Skolforskningsinstitutet 
finansierar är och bör vara, vad det innebär att forska praktiknära och hur 
det påverkar forskningen. 2019 har därutöver ingått kostnaderna för tidi-
gare nämnda symposium om praktiknära skolforskning.  

Kostnader för kommunikation om institutets systematiska översikter, 
om utlysningar och finansierade forskningsprojekt och om verksamheten 
i en vidare mening har fördelats proportionellt i förhållande till de direkta 

5 Beräkningarna utgår från en schablon som innebär att en översikt kostar cirka 3,65 miljoner kronor, 
i de flesta fall fördelat på 18 månader. 
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verksamhetskostnaderna. Det gäller även kostnader för institutets sympo-
sium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar 
hösten 2019 samt övriga overheadkostnader.  

Transfereringar 
Skolforskningsinstitutet har 2019 lämnat bidrag om totalt 17 198 tkr till 
projekt för praktiknära skolforskning. Detta innebär att institutet inte har 
förbrukat hela det disponibla anslagsbeloppet på 18 543 tkr. Anledningen 
är budgetteknisk. Institutets utbetalning av bidrag påverkades fortfarande 
2019 av att institutet ändrat princip för utbetalning av bidrag till följd av 
att regeringen under 2018 på institutets initiativ beslutade om treåriga 
bemyndiganden för institutet. Detta beslut har inneburit att vi kunnat 
ansluta oss till den princip för forskningsfinansiering som andra forsk-
ningsråd tillämpar, vilket innebär att vi betalar ut bidraget samma år det 
ska förbrukas. 
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2. Finansiell redovisning

RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 23 463 22 342
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 0
Finansiella intäkter 3 2 3
Summa 23 471 22 345

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 -15 640 -15 350
Kostnader för lokaler -940 -944
Övriga driftkostnader 5 -6 533 -5 680
Finansiella kostnader 6 -10 -16
Avskrivningar och nedskrivningar -349 -355
Summa -23 471 -22 345

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 17 198 15 635
Lämnade bidrag 7 -17 198 -15 635
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 460 152
Summa 460 152

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 0 0
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 129 329
Summa 129 329

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos andra myndigheter 11 277 178
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa 277 178

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 12 634 484
Summa 634 484

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 13 -1 257 -1 616
Summa -1 257 -1 616

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 025 3 739
Summa 3 025 3 739

SUMMA TILLGÅNGAR 3 268 3 267

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

Avsättningar
Övriga avsättningar 16 118 91
Summa 118 91

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 17 486 379
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 18 890 751
Leverantörsskulder 691 764
Övriga kortfristiga skulder 19 289 385
Summa 2 355 2 279

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 20 691 794
Summa 691 794

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 3 268 3 267
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag
(tkr)

Not

Uo 16 1:17 Ramanslag
Skolforskningsinstitutet
ap.1    
Skolforskningsinsti-  
tutet 21 1 616 24 008 0 -904 24 721 -23 463 1 257

Uo 16 1:18 Ramanslag
Praktiknära skolforskning
ap.1 Praktiknära 
skolforskning 22 2 908 18 543 0 -2 908 18 543 -17 198 1 345

Summa 4 524 42 551 0 -3 812 43 264 -40 661 2 602

Indrag-
ning

Totalt 
dispo-
nibelt 

belopp

Utgående 
över-

förings-
belopp

UtgifterIngående 
över-

förings-
belopp

Årets till-
delning 

enl. 
reglerings-

brev

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp
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Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag/ 
Anslagsbenämning
(tkr)

Not

Tilldelat 
bemyn-
digande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

Utestående åtagandenas 
fördelning per år

2020 2021 2022 2023

Uo 16 1:18 
Praktiknära 
skolforskning
ap.1 Praktiknära 
skolforskning 23 36 500 34 577 35 291 17 291 12 000 6 000 0

Summa 36 500 34 577 35 291 17 291 12 000 6 000 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

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

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   
tillämpar myndigheten brytdagen den 3 januari. Brytdagen föregående år var den 4 januari. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 22 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

Värderingsprinciper

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

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning

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

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

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

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

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Ersättning  i tkr

Direktör Camillo von Greiff 1 045
Förmåner 1

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2019 2018
Totalt 1,7 % 0,9 %
Andel 60 dagar eller mer 0,8 % 0,0 %
Kvinnor - -
Män - -
Anställda   - 29 år - -
Anställda 30 år - 49 år - -
Anställda 50 år - - -

Sjukfrånvaro lämnas endast på myndighetsnivå. Redovisning avseende indelningen i 
grupper lämnas inte eftersom de innehåller mindre än tio personer.
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NOTER
(tkr)

Resultaträkning

Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018

Intäkter av anslag 23 463 22 342
Summa 23 463 22 342

Utgifter i anslagsredovisningen -40 661 -37 977
Saldo -17 198 -15 635

Anslag Uo 16 1:18 ap. 1 Praktiknära skolforskning
har i sin helhet använts för utbetalning av
bidrag och redovisas i transfereringsavsnittet. 17 198 15 635

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 0
Summa 6 0

Not 3 Finansiella intäkter 2019 2018

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 1 0
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1 3
Summa 2 3

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

Not 4 Kostnader för personal 2019 2018

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 9 608 9 269
Varav lönekostnader ej anställd personal 617 634
Sociala avgifter 5 735 5 700
Övriga kostnader för personal 297 381
Summa 15 640 15 350

Not 5 Övriga driftkostnader 2019 2018

Resor, representation, information 506 698
Köp av varor 507 510
Köp av datatjänster 2 091 1 808
Köp av tjänster 3 396 2 619
Övrigt 33 45
Summa 6 533 5 680

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på högre kostnader för
distribution och köpta tjänster från högskolor och universitet.
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Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 7 13
Övriga finansiella kostnader 3 3
Summa 10 16

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

Not 7 Lämnade bidrag 2019 2018

Lämnade bidrag till statliga myndigheter för finansiering av
praktiknära forskning 17 198 15 635

17 198 15 635

Balansräkning

Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 760 760
Årets anskaffningar 468 0
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -760 0
Summa anskaffningsvärde 468 760
Ingående ackumulerade avskrivningar -608 -456
Årets avskrivningar -148 -152
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 748 0
Summa ackumulerade avskrivningar -8 -608
Utgående bokfört värde 460 152

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 218 218
Summa anskaffningsvärde 218 218
Ingående ackumulerade avskrivningar -218 -218
Summa ackumulerade avskrivningar -218 -218
Utgående bokfört värde 0 0

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 149 1 149
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -105 0
Summa anskaffningsvärde 1 044 1 149
Ingående ackumulerade avskrivningar -820 -617
Årets avskrivningar -201 -203
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 105 0
Summa ackumulerade avskrivningar -915 -820
Utgående bokfört värde 129 329

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31

Fordran ingående mervärdesskatt 277 178
Summa 277 178

Not 12 Förutbetalda kostnader 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 216 214
Förutbetalda kostnader avseende tjänster 418 270

Summa 634 484

51

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2019



Not 13 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 17 198 15 635
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde -17 198 -15 635

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -1 616 -203
Redovisat mot anslag 23 463 22 342
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -24 008 -23 756
Återbetalning av anslagsmedel 904 0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 257 -1 616

Summa Avräkning med statsverket -1 257 -1 616

Not 14 Myndighetskapital

Myndighetskapitalet består endast av statskapital avseende inlån av konst

Not 15 Statskapital 2019-12-31 2018-12-31

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst 103 103
Utgående balans 103 103

Not 16 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31

Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 91 66
Årets förändring 27 25
Utgående balans 118 91

Under 2020 kommer myndighetsgemensamma 
utvecklingsinsatser att genomföras, varvid delar av 
avsättningen för omställningsarbete kommer att nyttjas. 

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 379 733
Under året nyupptagna lån 467 0
Årets amorteringar -360 -354
Utgående balans 486 379

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 3 000

Beviljad räntekontokredit 1 500 1 500

52

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2019



Not 18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31

Utgående mervärdesskatt 4 2
Arbetsgivaravgifter 287 367
Leverantörsskulder andra myndigheter 599 382
Summa 890 751

Not 19 Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt 285 385
Övrigt 4 0
Summa 289 385

Not 20 Upplupna kostnader 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 490 556
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 75 87
Övriga upplupna kostnader 126 151
Summa 691 794

Anslagsredovisning

Not 21 Uo 16 1:17 ap.1
Skolforskningsinstitutet

Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en anslagskredit på 720 tkr. Under året har 
myndigheten inte utnyttjat krediten.

Skolforskningsinstitutet får disponera 713 tkr av det ingående överföringsbeloppet, dvs. 3 % av 
föregående års tilldelning på 23 756 tkr enligt regleringsbrevet. 

Anslaget är räntebärande. 

Not 22 Uo 16 1:18 ap.1
Praktiknära skolforskning

Enligt regleringsbrevet har Skolforskningsinstitutet tilldelats 18 543 tkr. Skolforskningsinstitutet har 
utnyttjat 17 198 tkr. 

Anslaget är icke räntebärande.

Not 23 Uo 16 1:18 ap.1
Praktiknära skolforskning

Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en bemyndiganderam på 36 500 tkr. 
Åtagandet vid årets slut uppgick till 35 291 tkr, vilket motsvarar 97 % av disponerat belopp. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 4 000 3 000 4 000 7 000 7 000
Utnyttjad 486 379 733 1 117 1 507

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 1 500 1 500 2 500 2 500 2 000
Maximalt utnyttjad 0 0 14 197** 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 0 0 13 12 0
Räntekostnader 7 13 30 118 21

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Övriga avgiftsintäkter 6 0 4 10 0

Anslagskredit
Uo 16 1:17 ap.1 720 712 694 613 600
Utnyttjad 0 0 0 0 0
Uo 16 1:17 ap.2 - - - 0 0
Utnyttjad 0 0 0 0 0
Uo 16 1:18 ap 1 0 0 0 - -
Utnyttjad 0 0 0 - -

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Uo 16 1:17 ap.1 1 257 1 616 203 3 141 5 513
Uo 16 1:17 ap.2 - - - 7 019 5 000
Uo 16 1:18 ap 1 1 345 2 908 0 - -

Bemyndiganden
Tilldelade 36 500 37 500 19 000 19 000 5 000
Summa gjorda åtaganden 35 291 34 577 18 905 17 997 0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 14 13 12 12 10
Medelantalet anställda (st)* 16 17 15 14 11

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 651 1 690 1 929 1 615 1 406

Kapitalförändring
Årets 0 0 0 0 0
Balanserad 0 0 0 0 0
* I beräkningen av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
** Pga att en internbetalningstransaktion mellan statens centralkonto och myndighetens räntekonto inte
hanterades enligt gällande rutiner av Danske Bank blev det under en bankdag ett negativt saldo på räntekontot.
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INTYGANDE

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

Solna 21 februari 2019

Camilo von Greiff 
Direktör
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