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Direktören har ordet 

För oss på Skolforskningsinstitutet började 2020 med ett öppet hus med 

många besökare för att fira att myndigheten uppnått en ålder av fem år. 

Året kommer dock gå till historien på grund av coronapandemin. Den har 

påverkat hela samhället, inte minst förskolan och skolan. Naturligtvis har 

den även påverkat vår verksamhet, men kanske inte på det sätt som jag 

hade förutsett. Omställningen till arbete hemifrån och digitala möten har 

inte påverkat myndighetens produktivitet. Vi har under året publicerat 

fem forskningssammanställningar, varav tre systematiska översikter och 

två i vår serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar. 

Vi har dessutom publicerat vår första rapport i serien Skolforsknings-

institutet fördjupar, producerat tio poddavsnitt och fyllt på vår webbplats 

Skolforskningsportalen med mycket nytt innehåll. Och vår årliga 

forskningsutlysning har genomförts och forskningsbidrag har fördelats till 

fyra nya projekt. Bland mycket annat.  

Inte heller kan vi skönja ett minskat intresse för våra produkter i vår 

primära målgrupp: förskolans och skolans verksamma. Visst har 

pandemin gjort att varken de eller vi kan mötas på fysiska konferenser 

och nätverksträffar. Men det har blivit ännu tydligare än tidigare för oss 

att förskollärare och lärare är aktiva på sociala medier och i andra digitala 

kanaler, och i hög utsträckning får kännedom om och tar del av vår 

verksamhet genom dessa.  

Stärkta av ett gott verksamhetsår 2020 blickar vi nu fram emot 2021 

med tillförsikt. 

Camilo von Greiff  

direktör för Skolforskningsinstitutet 
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Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2020 

1. Resultatredovisning 

Året 2020 har Skolforskningsinstitutet fortsatt att utveckla nya produkter 

och nya sätt att nå förskollärare, lärare och andra verksamma inom 

skolväsendet med kunskap om undervisning som vilar på vetenskaplig 

grund. Utöver att som tidigare genomföra och publicera systematiska 

översikter som bygger på forskning om metoder och arbetssätt i 

undervisningen samt lysa ut och fördela forskningsbidrag för praktiknära 

skolforskning har institutet bland annat 

• publicerat flera rapporter i serien Skolforskningsinstitutet 

sammanfattar och kommenterar, där institutet sammanfattar och 

kommenterar systematiska översikter som genomförts av andra 

organisationer 

• lanserat en ny produkt – Skolforskningsinstitutet fördjupar – vars 

syfte är att stödja lärare att kunna ta del av och använda forskning för 

att utveckla sin undervisning  

• publicerat en mängd kompletterande material på 

skolforskningsportalen.se, som riktar sig till de verksamma i förskolan 

och skolan, till exempel i form av artiklar, intervjuer och 

diskussionsfrågor till de systematiska översikterna etcetera 

• lanserat Skolforskningspodden. 

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 
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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. 

Vidare ska Skolforskningsinstitutet enligt instruktionen integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. All individbaserad information 

som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns 

särskilda skäl som talar emot detta. Dessutom ska myndighetens resultat-

redovisning vara uppdelad efter skol- och verksamhetsform, i den mån 

det är möjligt. 

Organisation 

Skolforskningsinstitutet är en enrådighetsmyndighet med två beslutande 

organ: Skolforskningsnämnden och Skolforskningsinstitutets 

vetenskapliga råd. Båda organen utses av regeringen. 

Skolforskningsnämnden 2020 

Ordförande 

Ulla Runesson, professor i pedagogik 

Övriga ledamöter 

Eva Björck, professor i specialpedagogik  

Christofer Danielsson, grundskollärare 

Gabriella Ekström Filipsson, skolledare  

Camilo von Greiff (vice ordförande), fil.dr i nationalekonomi och direktör 

för Skolforskningsinstitutet  

Johan Hallberg, rektor 

Therese Linnér, utbildningschef  

Tony Mufic, utbildningsdirektör  

Pernilla Nilsson, professor i didaktik 

Attila Szabo, fil.dr i didaktik och FoU-samordnare 

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska 

översikter som ska genomföras, dels den årliga utlysningen av bidrag för 

praktiknära forskning. Under 2020 har nämnden sammanträtt tre 

gånger. 
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Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd 2020 

Ordförande 

Sølvi Lillejord, professor i specialpedagogik 

Övriga ledamöter 

Nihad Bunar (vice ordförande), 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 

ungdomsvetenskap 

Marcus Samuelsson, professor i pedagogik 

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete 

Ninni Wahlström, professor i pedagogik 

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd ska stödja institutet i det 

vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt besluta om 

fördelningen av de forskningsbidrag som Skolforskningsnämnden 

beslutar att utlysa. Under 2020 har rådet sammanträtt två gånger. 
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Forskningssammanställningar 

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra systematiska 

översikter och andra forskningssammanställningar med god vetenskaplig 

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

verksamma inom skolväsendet. Detta för att bidra till att undervisningen i 

allt högre utsträckning ska bedrivas på vetenskaplig grund i enlighet med 

skollagen.  

Våra forskningssammanställningar riktar sig i första hand till 

förskollärare och lärare, men också till skolledare och andra beslutsfattare 

inom skolväsendet. Sammanställningarna ska vara direkt användbara för 

målgrupperna och samtidigt leva upp till forskningens krav på systematik 

och transparens.  

Under 2020 har vi utöver tre systematiska översikter publicerat två 

rapporter i vår serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och 

kommenterar och en första rapport i nya serien Skolforskningsinstitutet 

fördjupar.  

Systematiska översikter och systematiska 

kartläggningar  

Målet med en systematisk översikt eller en systematisk kartläggning är att 

sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns i 

relation till en viss fråga. Arbetet utmärks av transparens och systematik 

där syftet är att minimera risken för att slump eller godtycklighet ska 

påverka slutsatserna. En skillnad är att en kartläggning inte resulterar i en 

syntes. 

Vårt arbete med systematiska översikter innebär bland annat att 

• översikternas övergripande inriktningar identifieras i nära samverkan 

med de verksamma i förskolan och skolan 

• de preciserade frågor som ställs utformas i samarbete med 

ämnessakkunniga forskare 

• arbetet följer en tydlig projektprocess  

• alla arbetsmoment och resonemang dokumenteras och redovisas 

tydligt.  

Skolforskningsnämndens beslut om vilka systematiska översikter 

institutet ska genomföra grundas i institutets inventering av förskol-

lärares, lärares och andra verksammas behov av forskningsbaserad 

kunskap om metoder och arbetssätt i undervisningen i förskolan och 

skolan.  
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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 

av både andra forskare och verksamma lärare eller förskollärare. 

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter publiceras både som 

tryckta rapporter och i pdf-format på webbplatserna, där det också finns 

kompletterande material. Efterfrågan på tryckta rapporter och antalet 

nedladdningar har varit omfattande (se vidare under Kommunikation).  

Publicerade systematiska översikter 2020 

2020 har Skolforskningsinstitutet publicerat följande tre systematiska 

översikter. 

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen 

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för 

att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga 

traditionen och utgör också en central del av undervisningen i 

naturvetenskapsämnena i skolan. Översikten är inriktad på vad som 

kännetecknar laborationer i biologi, fysik och kemi som utförs i syfte att 

utveckla elevers ämneskunskaper och förmåga att genomföra 

systematiska undersökningar. Den riktar sig till lärare i grundskolans 

högstadium och i gymnasieskolan. Översikten publicerades i september 

2020. 

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus 

på socialt samspel 

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. För 

elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan lektioner i ämnet 

idrott och hälsa bli en stor utmaning. Översikten är inriktad på hur under-

visning i idrott och hälsa kan utformas för att elever som möter svårig-

heter i det sociala samspelet ska ges goda förutsättningar för delaktighet, 

utveckling och lärande. Översikten riktar sig till lärare i grundskolans 

årskurs 1 till och med sista året i gymnasieskolan. Översikten som 

utarbetades i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) lanserades i november 2020. 

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap 

En viktig uppgift för lärare i samhällskunskap är att stärka elevers kritiska 

tänkande och källkritik. I samhällskunskapen lär sig elever att kritiskt 

granska och relatera till politisk information och andra typer av riktade 

budskap som möter dem i ett komplex värld av analoga och digitala 
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medier. Översikten är inriktad på att ge lärare mer kunskap om 

undervisningsmetoder som stärker elevers förmåga till kritiskt tänkande 

och källkritik i samhällsfrågor. Översikten riktar sig till lärare inom 

grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Översikten 

publicerades i december 2020. 

Pågående systematiska översikter och systematiska 

kartläggningar 

Utöver de publicerade översikterna har Skolforskningsinstitutet under 

2020 arbetat vidare med två systematiska översikter samt påbörjat en 

systematisk översikt och en systematisk kartläggning.  

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom 

kunskapsområdet naturvetenskap 

Översikten avser att öka förskollärares kunskap om hur de i sin under-

visning kan skapa förutsättningar för utveckling av barns förståelse och 

lärande inom kunskapsområdet naturvetenskap. Planerad publicering: 

våren 2021.  

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet 

För att skapa studiero i klassrummet behöver lärare, förutom att vara 

specialist på det egna ämnet och på hur man bäst undervisar i det, också 

kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Översikten är institutets första 

översikt som baseras på andra forskningsöversikter, vilket också innebär 

metodutveckling. Översikten riktar sig till lärare inom grundskolan och 

gymnasieskolan. Planerad publicering: våren 2021. 

Utveckling, lärande och meningsfull fritid i fritidshemmet  

Översikten fokuserar på hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där 

både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Planerad publicering: hösten 2021. 

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i undervisningen 

(systematisk kartläggning) 

Syftet med projektet är att sammanställa forskning om hur lärare kan 

undervisa om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Projektet 

genomförs i form av en systematisk kartläggning. Planerad publicering: 

våren 2022. 
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Skol- och verksamhetsformer i hittills initierade 

systematiska översikter och systematiska kartläggningar 

Sammantaget har nedanstående skol- och verksamhetsformer utgjort 

utgångspunkt för de sökningar efter forskning som genomförts i 

anslutning till hittills genomförda eller påbörjade systematiska översikter 

och systematiska kartläggningar, se tabell 1. Flest översikter berör elever i 

grundskolan och gymnasieskolan. Resultaten i en rapport med inriktning 

på en skolform kan i vissa fall vara relevanta även för andra skolformer. 

Tabell 1: Genomförda eller påbörjade systematiska översikter 

och systematiska kartläggningar – fördelat på skol- och verk-

samhetsformer 

  För-

skola 

För-

skole-

klass 

Fritids-
hem 

Grund-

skola 

och 

motsv. 

Gymna-

sieskola 

och 

motsv. 

Vuxen-

utbild-

ning 

 Publicerade       

2
0
1
7
 Klassrumsdialog i 

matematikundervisningen 

   x   

Digitala lärresurser i 
matematikundervisningen 

x x  x x  

2
0
1
8
 Feedback i skrivundervisningen 

   x x  

Språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning i det flerspråkiga 

klassrummet 

   x x  

2
0
1
9
 

Att genom lek stödja och stimulera 
barns sociala förmågor 

x x     

Läsförståelse och undervisning om 
lässtrategier 

   x x  

Individanpassad vuxenutbildning      x 

2
0
2
0
 

Laborationer i naturvetenskaps-

undervisningen 

   x x  

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet 
idrott och hälsa 

   x x  

Kritiskt tänkande och källkritik  
   x x x 

 Pågående       

 Lek och utforskande i förskolans 

undervisning inom 
kunskapsområdet naturvetenskap 

x x     

Lärares ledarskap för att främja 
studiero i klassrummet 

   x x  

Utveckling, lärande och meningsfull 
fritid i fritidshemmen 

  x    

Samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll i 
undervisningen 

   x x  
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Spridning av institutets systematiska översikter  

Under året har cirka 5 150 tryckta översikter beställts och distribuerats 

kostnadsfritt och närmare 10 000 översikter i pdf-format har laddats ner 

från webbplatserna. De mest nedladdade systematiska översikterna var 

liksom föregående år Att genom lek stödja och stimulera barns sociala 

förmågor – undervisning i förskolan och Läsförståelse och undervisning 

om lässtrategier.  

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 kan 

sammanfatta och kommentera en internationell översikt utifrån ett 

svenskt perspektiv, om vi bedömer att den är relevant för målgrupperna 

och håller tillräcklig kvalitet. Vi granskar översikten, men inte de enskilda 

studier som den bygger på.  

De sammanfattade och kommenterade översikterna görs i första hand 

tillgängliga via institutets webbplatser skolfi.se och 

skolforskningsportalen.se.  

2020 har institutet sammanfattat och kommenterat följande två inter-

nationella forskningsöversikter. 

Publicerade Skolforskningsinstitutet sammanfattar och 

kommenterar 

Att lära på avstånd 

I den situation som uppstått till följd av coronapandemin är det mycket 

som är nytt för elever som studerar – och för lärare som undervisar – på 

avstånd. Syftet med den kommenterade översikten är att identifiera och 

värdera de olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjlig-

göra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan. 

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel 

Lärar- och elevcentrerad undervisning ska inte betraktas som två 

ytterligheter som lärare måste välja mellan. Översikten gestaltar lärar- 

och elevcentrering med hjälp av en femgradig skala för fyra olika 

dimensioner av undervisning: lärares ledarskap, undervisningstempo, 

planering och individanpassning. Olika grader av både lärar- och 

elevcentrering kan fungera bra och ge effekt på elevers 

kunskapsutveckling. 
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Skol- och verksamhetsformer i hittills publicerade 

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar  

Sammantaget har nedanstående skol- och verksamhetsformer speglats i 

hittills publicerade rapporter i serien Skolforskningsinstitutet 

sammanfattar och kommenterar, se tabell 2.  

Tabell 2: Publicerade Skolforskningsinstitutet sammanfattar 

och kommenterar – fördelat på skol- och verksamhetsformer 

 

 För-
skola 

För-
skole-

klass 

Fritids-
hem 

Grund-
skola 

och 
motsv. 

Gymna-
sieskola 

och 
motsv. 

Vuxen-
utbild-

ning 

 

Publicerade 
      

2
0
1
9
 

Lärarens roll när elever arbetar 
undersökande 

   X X  

Effekter av lärares vägledning när 
elever gör undersökningar – 
naturvetenskap och matematik 

   X X  

2
0
2
0
 

Att lära på avstånd    X X x 

Lärarcentrerad och elevcentrerad 
undervisning i samspel 

   x X  

Spridning av Skolforskningsinstitutet sammanfattar och 

kommenterar 

Rapporten Att lära på avstånd publicerades i maj och har laddats ned 

som pdf från webbplatserna vid drygt 230 tillfällen. Lärarcentrerad och 

elevcentrerad undervisning i samspel publicerades i juli. Rapporten har 

laddats ned vid drygt 780 tillfällen. 

Skolforskningsinstitutet fördjupar 

Det kan inom vissa områden och för vissa teman finnas anledning att ge 

förskolans och skolans verksamma ett fördjupat stöd när det gäller hur 

forskning kan förstås, värderas och användas. Vi har därför initierat 

serien Skolforskningsinstitutet fördjupar. Under 2020 publicerade 

institutet den första rapporten i denna serie. 

Publicerad Skolforskningsinstitutet fördjupar 

Hur ska man veta vad forskningen säger? 

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport i syfte att stödja 

skolans och förskolans verksamma i arbetet med att vidareutveckla sin 
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förståelse av vad forskning är. Rapporten är inte tänkt att ge en 

heltäckande beskrivning av vetenskapsteori och vetenskapliga metoder; 

snarare är tanken bakom rapporten att visa exempel på diskussioner som 

vi på Skolforskningsinstitutet har fört i relation till hur forskningsresultat 

ska förstås. 

Spridning av Skolforskningsinstitutet fördjupar 

Rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger? lanserades i 

november. Rapporten finns publicerad på våra webbplatser och kan 

laddas ner som pdf. Under sex veckor i slutet av 2020 gjordes nästan 460 

nedladdningar av rapporten. 
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Forskningsfinansiering 

Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är en av Skolforskningsinstitutets 

huvuduppgifter. Skolforskningsnämnden fattar årligen beslut om 

inriktningen av institutets utlysning av forskningsbidrag och institutets 

vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. 

Verksamhetsområdet omfattar även insatser för att internt och i 

samverkan med andra aktörer utveckla kunskapen om den praktiknära 

skolforskningen. 

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 

anslutning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen 

kännetecknas därmed av ett kunskapsintresse som avser att bidra med 

kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i 

syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande. I beredningen av 

ansökningarna ställs utöver dessa krav på relevans för professionen, lika 

höga krav på vetenskaplig kvalitet som hos andra svenska forskningsråd. 

2020 års utlysning 

Skolforskningsinstitutet ska identifiera områden där relevant praktiknära 

forskning saknas och utlysa och fördela bidrag till praktiknära forskning 

inom dessa områden. Skolforskningsnämndens beslut om utlysningstext 

2020 låg som tidigare år nära institutets instruktion: 

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och 

utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande. 

Eftersom det finns behov av att etablera den praktiknära skolforskningen 

inom hela skolväsendet har det hittills varit viktigt att inte rikta 

utlysningen mer specifikt mot ett särskilt verksamhetsområde eller en 

särskild frågeställning. Anslaget för praktiknära skolforskning 2020 

möjliggjorde inte heller flera parallella utlysningar. 

Process och utfall 

Utlysningen öppnade 18 mars och stängde 13 maj 2020. Samtliga 

ansökningar bedömdes först av två granskare från institutets berednings-

grupp med kvalificerade forskare. Beredningsgruppen fastställde sedan 

varje yttrande och lyfte åtta ansökningar till beslutsmötet i 
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Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. Det vetenskapliga rådet 

beviljade fyra ansökningar bidrag. Som stöd för arbetet med utlysningen 

använder Skolforskningsinstitutet ansökningssystemet Prisma som 

administreras av Vetenskapsrådet. 

2020 års utlysning resulterade i 83 ansökningar, en ökning jämfört 

med föregående år. Liksom året innan kunde institutet 2020 endast 

bevilja fyra ansökningar bidrag1. Projekten får dela på drygt 17,6 miljoner 

kronor över en period på tre år, att jämföra med 17,9 miljoner kronor till 

de fyra projekt som beviljades bidrag året innan. Detta framgår av 

diagram 1 över utvecklingen sedan 2016. Orsaken till den högre nivån 

2018 är främst budgetteknisk, vilket resulterade i ett tillfälligt ökat 

ekonomiskt utrymme, trots oförändrat anslag.  

Beviljandegraden för 2020 års utlysning är med 4,8 procent den lägsta 

hittills, se diagram 1. Som jämförelse kan nämnas att Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommittés (UVK) utlysning av projektbidrag 

hade en beviljandegrad på cirka 12 procent 2020.  

DIAGRAM 1: BEVILJADE BIDRAG 2016–2020 

Totalt beviljat belopp över tre år (milj. kr.) samt beviljandegrad (%). 
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Beviljandegrad Totalt beviljat belopp för tre år

Skolforskningsinstitutets låga beviljandegrad förklaras av dels att vi har 

haft begränsade medel att fördela till forskningsprojekt, dels att det finns 

ett stort intresse att söka bidrag för praktiknära skolforskning. Det är 

därför glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2021 aviserat 

 
1 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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att institutets forskningsanslag ska förstärkas. I praktiken innebär detta 

att vi från och med 2021 kommer att kunna bevilja cirka dubbelt så 

många ansökningar jämfört med 2020, och att vi 2021 dessutom kommer 

kunna genomföra en extra riktad tvåårig utlysning.   

Kort om ansökningarna 

Liksom tidigare år har det 2020 funnits en bredd i ansökningarna vad 

gäller forskningsdesign, skolform och lärosäten som forskarna tillhör. 

Forskningsdesign 

Fördelningen på olika forskningsdesigner är förhållandevis stabil över tid, 

även om det finns vissa variationer, se diagram 2. Liksom flertalet tidigare 

år var designforskning den vanligaste forskningsdesignen 2020, följt av 

aktionsforskning och interventionsstudier. Kategorin med övriga 

ansökningar består till största del av ansökningar där designen inte 

framgår tydligt samt en del mer enstaka designer. Notera, fördelningen på 

forskningsdesign kan inte bli perfekt. Exempelvis skulle vissa ansökningar 

kunna hänföras till flera grupper, men har här endast förts till en. 

DIAGRAM 2: FORSKNINGSDESIGN 2016–2020 

Procent av samtliga ansökningar aktuellt år. 
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Av de fyra ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2020 är två 

klassificerade som designforskningsstudier, en som interventionsstudie 

och en som övrig. 
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Skol- och verksamhetsformer 

Fördelningen av ansökningar på skol- och verksamhetsformer skiljer sig 

inte i någon större utsträckning mellan åren. Grundskolan och 

motsvarande skolformer är den största gruppen även för 2020 års 

utlysning, se diagram 3. I fallande ordning följer sedan gymnasieskolan 

och motsvarande skolformer, förskolan, förskoleklassen, vuxenutbild-

ningen och slutligen fritidshemmet. Av de motsvarande skolformerna 

avsåg två grundsärskolan och två gymnasiesärskolan. Det bör observeras 

att en ansökan kan avse flera skol- eller verksamhetsformer, vilket 

innebär att summan av staplarna för ett år är högre än 100 procent. 

DIAGRAM 3: SKOL- OCH VERKSAMHETSFORMER 2016–2020 

Procent av samtliga ansökningar aktuellt år. En ansökan kan ingå i fler 

staplar än en. 
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Av de fyra ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2020 avser tre 

grundskola och en gymnasieskola. 

Lärosäten och medelsförvaltare 

Som tidigare år fanns 2020 en spridning på olika lärosäten, med 

ansökningar från 22 lärosäten. Det var en ökning jämfört med året innan 

då institutet fick ansökningar från 17 lärosäten. Stockholms universitet 

stod för 16 av årets ansökningar, följt av Göteborgs universitet som inkom 

med 12 ansökningar. Nio lärosäten kom in med en ansökan vardera.  
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Av de fyra ansökningar som beviljades och tog emot bidrag 2020 hade 

två Göteborgs universitet, en Mittuniversitetet och en Uppsala universitet 

som medelsförvaltare.   

Könsfördelningen i ansökningsprocessen 

Andelen kvinnliga respektive manliga sökande har varit stabil över 

Skolforskningsinstitutets tidigare utlysningar. Cirka två tredjedelar av de 

sökande har varit kvinnor och cirka en tredjedel män. 2020 var andelen 

kvinnor ännu något högre, se tabell 3. Att kvinnor står för en stor andel av 

de sökande skiljer inte institutet från vad som gäller generellt inom 

utbildningsvetenskapen i Sverige. 

Tabell 3: Kvinnor och män i ansökningsprocessen 2016–2020 

I procent av samtliga sökande, prioriterade respektive beviljade för 

respektive år. Beviljandegraden är i procent av samtliga sökande, per kön.   

 2018 2019 2020 2016–2020 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Samtliga sökande 68 32 68 32 71 29 68 32 

Prioriterade av 
beredningsgruppen  

83 17 63 37 38 62 64 36 

Beviljade 
ansökningar2 

86 14 50 50 0 100 13 14 

Beviljandegrad 13,6 4,8 4,0 8,3 0,0 16,7 4,4 9,9 

Andelen kvinnliga respektive manliga sökande som beviljats bidrag av 

institutets vetenskapliga råd har varierat stort mellan åren. Med så få 

beviljade projekt per år är det svårt att bedöma utfallet på årsbasis. Med 

fem års utlysningar att falla tillbaka på kan dock konstateras att 

könsfördelningen för beviljade ansökningar inte speglar fördelningen 

mellan könen bland de sökande, där drygt två tredjedelar är kvinnor. 

Sammantaget har beviljandegraden under åren 2016–2020 varit mer än 

dubbelt så hög för män än för kvinnor.  

År 2020 beviljades ursprungligen en ansökan med en kvinnlig sökande 

och tre med manliga. Efter att den kvinnliga sökande tackat nej till 

beviljat bidrag på grund av att ansökan även beviljats bidrag av annan 

finansiär ersattes denna ansökan med en manlig sökande, vilket ledde till 

att samtliga beviljade och accepterade ansökningar 2020 har manliga 

sökande.  

 
2 2019 och 2020 beräknat för beviljade ansökningar som även tagit emot bidraget.  
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Andelen unga forskare  

Andelen unga forskare bland de huvudsökande, det vill säga forskare som 

det aktuella året disputerat för högst åtta år sedan3 var betydligt lägre 

2020 än samtliga år som föregått denna utlysning, se tabell 4. Av de åtta 

ansökningar som prioriterades av beredningsgruppen hade två 

ansökningar en huvudsökande som räknas som ung forskare. Ingen ung 

forskare ingick dock bland de som slutligen beviljades bidrag.  

Tabell 4: Andel unga forskare bland de sökande 2016–2020 

Andelen sökande som disputerat för högst åtta år sedan, i procent av 

samtliga sökande.4 

Andelen unga forskare av 2016 2017 2018 2019 2020 

- samtliga sökande 52 51 52 51 39 

- prioriterade av 
beredningsgruppen 

29 57 33 0 25 

- beviljade ansökningar 38 80 29 0 0 

 
3 Vetenskapsrådets definition av ung forskare. 
4 Beräkningarna har justerats för 2016–2019 på grund av förändrat beräkningssätt.   
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Samverkan 

Institutets samverkan har under 2020 påverkats av coronapandemin. 

Nationellt har denna snarare stärkt redan etablerad samverkan, inte 

minst i relation till de övriga skolmyndigheterna. Den internationella 

samverkan har dock begränsats och digitaliserats till följd av pandemin.  

Nationell samverkan 

Nationellt har Skolforskningsinstitutet samverkat brett under 2020, både 

på ledningsnivå och på verksamhetsnivå. 

Samverkan med skol- och utbildningsmyndigheterna 

På ledningsnivå ingår institutet i flera nätverk med andra myndigheter, 

till exempel utbildningsmyndigheter, analysmyndigheter och 

småmyndigheter. Denna typ av kontakter på ledningsnivå skapar 

förutsättningar för mer konkret samverkan på verksamhetsnivå, men ger 

också mer generellt möjlighet för erfarenhetsutbyte och omvärlds-

bevakning. I rollen som arbetsgivare deltar ledningen också i aktiviteter 

som arrangeras av Arbetsgivarverket. Vidare deltar institutets 

kommunikationschef i nätverk med kollegor vid de övriga 

skolmyndigheterna och vid analysmyndigheterna.  

I anslutning till institutets arbete med systematiska översikter och 

andra forskningssammanställningar etableras regelmässigt kontakter 

med en eller flera av de övriga skolmyndigheterna – Skolverket, 

Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) – 

bland annat för att kartlägga befintlig kunskap och etablera ömsesidig 

kunskap om varandras planer och projekt. Det finns ett intresse av att ta 

del av Skolforskningsinstitutets resultat och att bidra till att dessa 

används och sprids.  

Under senare år har vår samverkan med de övriga skolmyndigheterna i 

flera fall konkretiserats. Under 2020 gällde det bland annat inom ramen 

för regeringens uppdrag till samtliga fyra skolmyndigheter Uppdrag till 

skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet (dnr. U2020/00734/S). 

Resultatet av arbetet redovisades till regeringen i början av september.   

Skolforskningsinstitutet och SPSM har en överenskommelse om 

samverkan kring produktion och spridning av systematiska forsknings-

översikter inom områdena specialpedagogik och elever med funktions-

nedsättning. Under 2020 publicerades den systematiska översikten En 

tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på 

socialt samspel, som utarbetats inom ramen för denna typ av samverkan. 
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Skolforskningsinstitutet har också under 2020 bidragit med metodstöd 

till SPSM. 

Ett par medarbetare ingår i ett nätverk om forskningsspridning och 

forskningsanvändning tillsammans med representanter för Skolverket, 

Skolinspektionen och SPSM. Institutet ingår dessutom i ett skolmyndig-

hetsnätverk för informationsspecialister och bibliotekarier. 

Övrig nationell samverkan 

Skolforskningsinstitutets samverkan med Vetenskapsrådet (VR) har 

under 2020 i första hand avsett frågor som aktualiseras till följd av 

institutets forskningsutlysning. Vi har en löpande dialog om inriktningen 

av våra respektive utlysningar samt informerar om skillnaden på våra 

webbplatser. Dessutom genomfördes 2020 års utlysning i ansöknings-

systemet Prisma, som VR är delägare i och administrerar. Vidare ingår 

institutet i det så kallade FoU-nätverket som VR ansvarar för. Nätverket 

har ett sextiotal medlemmar.  

Institutet samverkar vidare i olika frågor med andra organisationer 

som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), lärar- och skolledar-

organisationerna, 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. Kontakterna har dock som en konsekvens av coronapandemin 

begränsats och fått en annan karaktär jämfört med tidigare år.  

Under 2020 har Skolforskningsinstitutets kontakter med den 

nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktik-

nära forskning i skolan (ULF) varit mer begränsad än föregående år.  

Skolforskningsinstitutets nätverk 

Skolforskningsinstitutets lärarnätverk är ett fristående nätverk med lärare 

som samverkar med Skolforskningsinstitutet. Samverkan mellan 

institutet 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 kommunikationskanaler och mycket mer. Det är fortsatt 

mycket värdefullt för institutet att ha detta nätverk av lärare att vända oss 

till. 

Institutet har under 2020 även tagit initiativ till ett nätverk med 

förvaltningschefer. Nätverket har haft sitt första möte i januari 2021.  
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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 

nätverket ingår organisationer från Storbritannien, Nederländerna, 

Tyskland, Danmark och Norge. Deltagande i nätverket bidrar till erfaren-

hetsutbyte och fördjupade kunskaper inte minst i fråga om metoder och 

metodutveckling.  

Institutet samverkar dessutom bilateralt. Sedan starten har samarbetet 

varit tätast med Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i Norge. Efter att 

KSU ombildats vid universitetet i Stavanger har kontakten återetablerats, 

efter att ha gått på sparlåga under en tid. Under 2020 har vi haft ett 

gemensamt videoseminarium med KSU inriktat på gemensamt erfaren-

hetsutbyte. Vi samverkar vidare med till exempel EPPI-Centre i England 

vid University College London och med Campbell Collaboration. Till 

exempel har institutets direktör under 2020 deltagit i en digital konferens 

anordnad av Campbell Collaboration.  
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Kommunikation 

Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att sprida och göra 

forskningsresultat tillgängliga och användbara för de verksamma inom 

skolväsendet. Det gör vi genom att kommunicera och samverka med 

målgrupperna genom olika kanaler och aktiviteter. Arbetet syftar även till 

att kommunicera myndighetens verksamhet, skapa kännedom om och 

intresse för den forskning som institutet fördelar forskningsbidrag till.  

Forskningssammanställningarna publiceras på institutets båda 

webbplatser och kan laddas ner i pdf-format där. Som komplement till de 

systematiska översikterna presenteras även relaterat material, till 

exempel informationsblad, sammanfattningar, poddavsnitt, intervjuer 

och artiklar som kan läsas eller laddas ner. De systematiska översikterna 

kan även beställas i tryckt form. Genom distributionstjänsten utbudet.se 

levereras översikterna kostnadsfritt till lärare i hela landet. Det går även 

att ladda ner översikterna som pdf:er via utbudet.se. Under årets första 

månader spreds de tryckta översikterna också vid bokbord och montrar 

på konferenser och seminarier. 

Digitala kanaler 

Institutet har sedan starten 2015 haft en aktiv närvaro i digitala kanaler.  

Institutet deltar som samverkanspartner i webbplatsen Skola hemma, 

ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronapandemin, där vi 

delat material relaterat till distansundervisning och digitala lärresurser. 

Webbplatsen skolfi.se 

Webbplatsen skolfi.se är den främsta kanalen och en viktig plattform för 

att presentera institutets uppdrag, verksamhet och forskningsresultat. 

Webbplatsen har under året justerats dels på grund av den nya lagen om 

tillgänglighet, dels för att förbättra webbplatsens synlighet på sökmotorer. 

Webbplatsen har också uppdaterats med nya typsnitt för ett tydligare 

utseende. 

Webbplatsen besöktes av 35 815 unika användare 2020, en liten 

minskning jämfört med 36 178 unika användare 2019. Webbplatsen har 

flest besökare vid lanseringstillfällen och vid tillkännagivande av 

forskningsbidrag. De mest populära sidorna gäller 

forskningssammanställningar, och i år liksom förra året är det webbsidan 

om den systematiska översikten om leksituationer i förskolan som är mest 

besökt. 



27 
 

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2020 

Webbplatsen skolforskningsportalen.se 

Skolforskningsportalen har haft 9 694 unika användare sedan lanseringen 

i december 2019. Syftet med portalen är att öka spridningen av 

forskningsresultat och att inspirera lärare och förskollärare till att 

upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forskningssamman-

ställningar. Förutom material som relaterar direkt till varje översikt finns 

det även artiklar där lärare, förskollärare och andra intervjuas om hur de 

använder översikterna, eller förväntar sig kunna använda dem i 

verksamheten.  

Skolforskningsportalen nominerades under 2020 till Publishingpriset, 

en årlig kommunikationstävling för film, print och webb. Portalen kom på 

andraplats med högsta poäng för texten och hög poäng för användbarhet. 

Sociala medier 

Institutet kommunicerar i flera sociala kanaler. Främst används Twitter, 

Facebook och LinkedIn för att dela material och för att leda besökare till 

institutets webbplatser. Antalet följare har ökat på samtliga sociala 

medier mellan 2019 och 2020, på Twitter från 2 193 till 2 285, på 

Facebook från 227 till 432 och på LinkedIn från 530 till 1 916. 

Under 2020 har 771 inlägg skrivits som nämnt Skolforskningsinsti-

tutet, motsvarande 1 115 förra året. Dessa har totalt, liksom föregående år, 

genererat en potentiell räckvidd på ca 1,8 miljoner personer. De mest 

delade artiklarna handlar om lärar- och elevcentrerad undervisning samt 

om studiero i skolan. Majoriteten av inläggen har klassats att ha en 

övervägande positiv tonalitet. Twitter är den kanal där flest inlägg har 

publicerats.  

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet ger prenumeranterna en regelbunden uppdatering av 

verksamheten. Under året har vi distribuerat åtta nyhetsbrev, ofta i 

anslutning till lansering av nya publikationer. Antalet prenumeranter 

ökade mellan 2019 och 2020, från 1 440 till 1 727. Utskicken har en hög 

öppningsfrekvens, 45 procent av mottagarna öppnar och läser. 

Skolforskningspodden 

Som ett led i att presentera forskningsresultat och nå fler verksamma 

inom skola och förskola lanserades Skolforskningspodden under våren 

2020.  

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola 

och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från 
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förskolan till och med vuxenutbildningen. Under året publicerades tio 

avsnitt. Drygt 2 500 nedladdningar har gjorts sedan starten i mars. Det 

mest lyssnade avsnittet handlar om lek och undervisning i förskolan. 

Kontaktverksamhet 

Institutets medarbetare och projektanknutna externa forskare deltar 

regelbundet med föreläsningar vid konferenser och seminarier 

arrangerade av andra, dock inte i samma omfattning i år som tidigare år. 

Under årets två första månader mötte vi våra målgrupper på konferenser i 

Malmö och Växjö och vid SciFest lärarkväll i Uppsala. Våra forskare 

medverkade också med ett förinspelat scenprogram på Forskartorget på 

digitala Bokmässan. I anslutning till lansering av forskningssamman-

ställningar har institutets forskare och projektledare deltagit med 

presentationer i digitala evenemang. 

Redaktionella medier 

Pressmeddelanden, pressbilder och relaterat material publiceras i 

pressrummet på skolfi.se. Under året distribuerades fem 

pressmeddelanden via ett mediebevaknings- och analysverktyg. 

Pressmeddelandena har en hög öppningsfrekvens, ca 31 procent av 

mottagarna öppnar och läser. Under hösten anslöt vi oss till Expertsvar 

för förmedling av pressmeddelanden och kontakter mellan forskare och 

journalister.  

I anslutning till lanseringen av Lärarcentrerad och elevcentrerad 

undervisning i samspel publicerade DN Debatt vår debattartikel. 

Institutets direktör bjöds in till att publicera ett inlägg i en nationell 

debatt som publicerades i Pedagogisk forskning i Sverige. Medarbetare 

har deltagit i medieträning inför lanseringar av systematiska översikter.  

Institutet förekom i redaktionella artiklar vid 38 tillfällen under 2020, 

en ökning med 15 procent jämfört med året innan. Den potentiella 

räckvidden är 31 miljoner, en ökning med 123 procent från 2019. 

Tonaliteten i artiklarna var generellt neutral. 
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Återrapporteringskrav, regeringsuppdrag 

och remisser 

Jämställdhetsintegrering  
Skolforskningsinstitutet ska för 2020 redovisa resultat av de åtgärder 

avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens 

verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Skolforskningsinstitutet har under 2020 arbetat vidare utifrån den 

handlingsplan som tidigare antagits. Handlingsplanen består av dels en 

analysdel med områdesspecifika jämställdhetsutmaningar, dels en 

framåtblickande del med mål och aktiviteter för att åtgärda identifierade 

jämställdhetsproblem. Under 2020 har arbetet fortsatt handlat om att 

inventera vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för jämställdhets-

integreringen, vilka aktiviteter som behöver fördjupas och vilka nya 

aktiviteter som behöver utvecklas.  

Institutet deltar tillsammans med andra skolmyndigheter i ett nätverk 

för samverkan och erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering. Vidare 

har medarbetare vid institutet deltagit i olika träffar som Jämställdhets-

myndigheten anordnat kring arbetet med jämställdhetsintegrering. 

I kärnverksamheten är vår ambition att de externa forskare som 

engageras ska vara både kvinnor och män. Av de 28 externa forskare som 

vi under institutets första fem år har engagerat för arbetet med 

systematiska översikter är 57 procent kvinnor och 43 procent män. 

Beredningsgruppen bestod 2020 av fem kvinnor och sex män, 

ordföranden inräknad.  

För att ta fram nya metoder för att inkludera ett genusperspektiv i våra 

systematiska översikter pågår ett arbete med att utveckla ett metodstöd 

för medarbetarna, som kommer att färdigställas 2021.  

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 

reflektera kring vilken explicit eller implicit påverkan som deras tänkta 

forskningsprojekt kan få på könsrelationer mellan pojkar och flickor. 

Institutet lyfter även årligen vikten av en jämställd beredning och 

bedömning i båda de organ som medverkar i beslutet om fördelning av 

forskningsbidrag, det vill säga beredningsgruppen och Skolforsknings-

institutets vetenskapliga råd. Institutet bidrar där med konkret stöd och 

tar årligen fram könsrelaterad statistik om utlysningen och utlysnings-

processen. Liksom för andra forskningsfinansiärer är över tid andelen 

kvinnor som beviljats bidrag inte lika hög som andelen kvinnor som 

ansökt om bidrag. Statistik för sökande respektive beviljade ansökningar 

med avseende på kön redovisas under avsnittet om årets utlysning.  
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Praktik i staten  

Regeringen beslutade 2018 om dels ett uppdrag till statliga myndigheter 

att under tiden 1 januari 2019–31 mars 2020 fortsatt ta emot nyanlända 

arbetssökande för praktik, dels ett uppdrag till statliga myndigheter att 

under samma period fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Enligt båda uppdragen 

skulle myndigheterna senast 1 april 2020 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.  

Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och 

likvärdighet 

Regeringen gav den 27 februari 2020 Skolverket, Skolinspektionen, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinsti-

tutet i uppdrag att utreda och lämna förslag på delmål och indikatorer för 

uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet och resultaten 

av denna verksamhet samt analysera och sammanställa avgörande 

framgångsfaktorer för skolutveckling och lämna förslag på vad som ska 

tas upp i en framtida dialog mellan stat och huvudmän. Institutet deltog i 

arbetet via projektets styrgrupp och samordningsgrupp. Den myndighets-

gemensamma redovisningen överlämnades till regeringen den 11 

september 2020.  

Remisser 

Skolforskningsinstitutet besvarar i huvudsak remisser med utgångspunkt 

i institutets uppdrag. En konsekvens av att det är ett tydligt avgränsat 

uppdrag är att vi ofta avstår från att yttra oss eller väljer att endast yttra 

oss över avgränsade delar av ett betänkande eller en promemoria. 

Institutet har haft sex remisser från regeringen att besvara under 

2020. Vi har yttrat oss över två, bland annat betänkandet En mer 

likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning (SOU 2020:28). Vi har avstått från att yttra oss över 

övriga fyra betänkanden. 

Under 2020 har institutet även fått flera remisser från Skolverket med 

förslag till olika förändringar i styrdokumenten. Vi har dock avstått från 

att besvara dessa, då vi inte har haft aktuella resultat att hänvisa till.  
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Kompetensförsörjning 

Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet med få anställda. Utöver 

den egna personalen engagerar vi dock många andra i vår verksamhet, 

som externa forskare i projekt, externa granskare av systematiska 

översikter eller andra publikationer, granskare i beredningsgruppen och 

olika referenspersoner. 

Hög kompetens 

Kompetensnivån inom myndigheten är mycket hög. Samtliga forskare/ 

projektledare är disputerade inom sinsemellan olika discipliner. 

Kompetensen täcker olika typer av forskningsmetodiker. Övriga anställda 

i kärnverksamheten har som lägst en universitets- eller högskoleexamen. 

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 samtidigt som institutets projekt-

ledare ansvarar för att arbetet bedrivs enligt de metoder och det protokoll 

som fastställts för respektive projekt.  

Totalt har femton externa forskare debiterat tid för arbete med 

systematiska översikter eller andra projekt under 2020, varav nio kvinnor 

och sex män. Sammantaget har de debiterat knappt 2 600 timmar för 

detta 2020, vilket kan jämföras med cirka 2 000 timmar 2019 och 1 300 

timmar 2018. En extern forskare som arbetar med en systematisk översikt 

lägger ned två till två och en halv arbetsmånad under ett projekts 

livslängd om cirka ett och ett halvt år. Övriga typer av engagemang för 

externa forskare handlar om mer begränsade insatser.   

Varje systematisk översikt granskas mot slutet av arbetet av ytterligare 

två externa forskare. Deras uppgift är att granska översikten med 

avseende på de kvalitetskrav som ställs på systematiska översikter, det vill 

säga på hur väl rapporten lever upp till kraven på vetenskaplighet, 

systematik och transparens. Dessutom granskar förskollärare eller lärare 

varje rapport innan den publiceras, med avseende på läsbarhet och 

ämnesrelevans. 

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 2020 års utlysning 

bestod av en ordförande och tio granskare, varav fem kvinnor och sex 
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män. De tio granskarna bedömde i snitt cirka 16,5 ansökningar vardera, 

varav hälften som föredragande och hälften som medgranskare.  

Några data om personalen  

2020 har karaktäriserats av stabilitet vad gäller den egna personalen. Vid 

utgången av 2020 hade Skolforskningsinstitutet femton anställda, varav 

en var föräldraledig. Av de anställda var tolv kvinnor och tre män. Antalet 

årsarbetskrafter var 13,8, varav 10,9 för kvinnor och 2,9 för män.  

De anställdas ålder varierade vid samma tidpunkt från 35 till 66 år, 

med en medelålder på 48 år. Den höga medelåldern förklaras främst av 

att det för de flesta av myndighetens tjänster ställs krav på hög 

kompetens.   

Under 2020 slutade en medarbetare och en rekryterades.  

Sjukfrånvaron var 2,3 procent 2020, att jämföra med 1,7 procent 2019 

och 0,9 procent 2018. Institutet hade ingen långtidsfrånvaro 2020.  

Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar var 2,0 dagar per 

årsarbetskraft 2020, att jämföra med 2,9 dagar 2019 och 3,0 dagar 2018. 

Under 2020 har fokus för institutets utbildning bland annat varit 

metodutveckling, medieträning, digitala möten, arbete i mallar, 

tillgänglighetsanpassade pdf-dokument, stress och sömn samt 

samverkan. 

I kärnverksamheten sker dessutom kompetensutvecklingen i form av 

gemensamt metodutvecklingsarbete, deltagande vid konferenser och 

seminarier samt inom ramen för vår internationella samverkan. 

Myndigheten anordnar dessutom interna lunchseminarier för samtliga 

medarbetare med inbjudna talare cirka en gång i månaden. Samtliga 

dessa aktiviteter är kompetenshöjande, men ingår inte i måttet för antal 

utbildningsdagar.  
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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 2020. Några 

justeringar har gjorts av delegationer. 

Institutet är anslutet till Statens servicecenters tjänster inom ekonomi- 

och personaladministration. Under året har byte av lönesystem från 

Palasso till Primula genomförts i samverkan med Statens servicecenter. I 

samband med förändringen har attestansvar i systemet anpassats till den 

faktiska ansvarsfördelningen för personal inom institutet. Bytet innebär 

också att vissa rapporteringar i systemet nu görs internt och inte längre av 

Statens servicecenter.   

Antalet bokförda fakturor under året var drygt 700, en minskning 

jämfört med året innan då antalet var cirka 1000. En förklaring till detta 

torde vara att antalet fakturor för resor, logi och konferenskostnader har 

minskat betydligt under pandemiåret 2020, liksom inköp av 

förbrukningsvaror. Under 2020 har 198 ärenden registrerats i diariet 

varav 83 utgjordes av forskningsansökningar. 2019 var antalet 

registrerade ärenden i diariet 131, vara 74 utgjordes av 

forskningsansökningar.  

Under 2020 har institutet tagit fram en strategi för bevarande av 

elektroniska handlingar och en arkivförteckning med redovisning av 

förvaringsenheter samt genomfört vissa justeringar i dokument-

hanteringsplanen, de senare bland annat till följd av ändrade 

bestämmelser. Institutets nya serie Skolforskningsinstitutet fördjupar har 

bidragit till att klassificeringsstrukturen har utökats med ny 

processbeskrivning. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har 

reviderats i enlighet med arkivredovisningen. Institutet har arbetat vidare 

med ambitionen att så långt möjligt etablera e-arkiv i stället för ett 

pappersarkiv.   

Arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR) är en fortlöpande 

uppgift som berör medarbetare från såväl ledning, stöd, kommunikation 

som kärnverksamhet. 

Organisatoriska förändringar 

Skolforskningsinstitutet har inte genomfört några organisatoriska 

förändringar under 2020. 
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Verksamhetens kostnader och transfereringar 

Kostnader 

Skolforskningsinstitutet hade under 2020 verksamhetskostnader på totalt 

22 852 tkr, varav 22 804 tkr finansierades med anslag. Detta innebär att 

institutet inte förbrukade hela anslaget om 24 387 tkr för verksamheten, 

eller det totalt disponibla beloppet om 25 107 tkr.  

Överskottet i relation till anslaget var större 2020 än året innan. Det 

beror i hög grad på coronapandemin som bland annat inneburit minskade 

kostnader för resor, logi och övriga kostnader för av institutet arrangerade 

möten, seminarier och konferenser samt för deltagande i andra 

organisationers nationella och internationella seminarier och 

konferenser. Pandemin innebar även minskade kostnader för inköp av 

vissa varor.  

Av tabell 5 framgår att den absoluta merparten, cirka 90 procent, av de 

totala verksamhetskostnaderna under 2020 avsåg institutets ena huvud-

uppgift, att göra systematiska översikter och andra typer av forsknings-

sammanställningar och andra produkter. Institutets andra huvuduppgift, 

att lysa ut och fördela forskningsbidrag till praktiknära skolforskning stod 

för cirka 10 procent av de totala verksamhetskostnaderna.   

Tabell 5: 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) 

2020 20 600 2 252 22 852 

2019 20 608 2 863 23 471 

2018 19 261 3 084 22 345 

Verksamhetens kostnader 

2020 20 600 2 252 22 852 

2019 20 608 2 863 23 471 

2018 19 261 3 084 22 345 

Verksamhetskostnaderna för forskningssammanställningar avser bland 

annat kostnader för att göra systematiska översikter och andra publika-

tioner. Sammantaget var kostnaderna för denna del av verksamheten i 

princip oförändrad från 2019. Trots detta var produktionen av 

systematiska översikter stabil under 2020 jämfört med 2019 samtidigt 

som produktion av kompletterande produkter ökade i form av 



35 
 

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2020 

publikationsserierna Skolforskningsinstitutet sammanfattar och 

kommenterar respektive Skolforskningsinstitutet fördjupar.  

I posten för forskningssammanställningar ingår även kostnader för 

metodutveckling, inventering av behov av praktiknära forskning, 

utveckling av hur resultaten kan tillgängliggöras och identifiering av vilket 

stöd verksamma behöver för att använda forskningsresultat, uppföljning 

och utvärdering av hur institutets publikationer tas emot och används, 

etcetera. Vidare ingår institutets arbete med frågor om undervisning på 

vetenskaplig grund i en vidare mening samt samverkan kring forsknings-

frågor.  

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. Kostnaderna för att lysa ut och 

fördela medel till praktiknära skolforskning har minskat successivt över 

åren, till följd av att processen är etablerad och att vissa initiala kostnader 

varit tillfälliga. Minskningen mellan 2019 och 2020 var dock delvis en 

effekt av att beredningsgruppen inte kunde genomföra fysiska möten.  

I posten för att lysa ut och fördela bidrag till praktiknära skolforskning 

ingår även kostnader för att vidareutveckla forskningsprofilen, det vill 

säga vad den praktiknära skolforskning som Skolforskningsinstitutet 

finansierar är och bör vara, vad det innebär att forska praktiknära och hur 

det påverkar forskningen samt uppföljning och utvärdering av institutets 

forskningsfinansiering.  

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 

verksamhetskostnaderna. Kostnaderna för kommunikation har ökat, 

bland annat på grund av kostnaderna för skolforskningsportalen.se som 

lanserades i december 2019. Även övriga overheadkostnader har fördelats 

proportionellt.  

Transfereringar 

Skolforskningsinstitutet har 2020 lämnat bidrag om totalt 18 543 tkr till 

projekt för praktiknära skolforskning. Detta innebär att institutet har 

förbrukat hela det disponibla anslagsbeloppet. 
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2. Finansiell redovisning 

Resultaträkning 

(tkr) Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 

   

Intäkter av anslag 1 22 804 23 463 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 6 

Intäkter av bidrag 
 

47 0 

Finansiella intäkter 3 0 2 

Summa 
 

22 852 23 471 

Verksamhetens kostnader 

   

Kostnader för personal 4 -15 390 -15 640 

Kostnader för lokaler 
 

-939 -940 

Övriga driftkostnader 5 -6 400 -6 533 

Finansiella kostnader 6 -2 -10 

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

-120 -349 

Summa 
 

-22 852 -23 471 

Verksamhetsutfall 

 

0 0 

Transfereringar 

   

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 

1 18 543 17 198 

Lämnade bidrag 7 -18 543 -17 198 

Saldo 
 

0 0 

Årets kapitalförändring 

 

0 0 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

   

Immateriella anläggningstillgångar 

   

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 366 460 

Summa 
 

366 460 

Materiella anläggningstillgångar 

   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 103 129 

Summa 
 

103 129 

Kortfristiga fordringar 

   

Fordringar hos andra myndigheter 10 206 277 

Summa 
 

206 277 

Periodavgränsningsposter 

   

Förutbetalda kostnader 11 602 634 

Summa 
 

602 634 

Avräkning med statsverket 

   

Avräkning med statsverket 12 -2 304 -1 257 

Summa 
 

-2 304 -1 257 

Kassa och bank 

   

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 13 4 232 3 025 

Summa 
 

4 232 3 025 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

3 206 3 268 

KAPITAL OCH SKULDER 

   

Myndighetskapital 14 

  

Statskapital 15 103 103 

Summa 
 

103 103 

Avsättningar 

   

Övriga avsättningar 16 145 118 

Summa 
 

145 118 

Skulder m.m. 

   

Lån i Riksgäldskontoret 17 366 486 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 18 609 890 
Leverantörsskulder 

 
540 691 

Övriga kortfristiga skulder 19 365 289 

Summa 
 

1 881 2 355 

Periodavgränsningsposter 

   

Upplupna kostnader 20 1 077 691 

Summa 
 

1 077 691 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 

 

3 206 3 268 
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Anslagsredovisning 

Redovisning mot anslag 

Anslag  
(tkr) 

Not 

Ingående 
över-

förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl. 
reglerings-

brev 

Indrag-
ning 

Totalt 
dispo-
nibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
över-

förings-
belopp 

Uo 16 1:12 Ramanslag 
Skolforskningsinstitutet        
ap.1 
Skolforskningsinstitutet 21 1 257 24 387 -537 25 107 -22 804 2 304 

Uo 16 1:13 Ramanslag 
Praktiknära skolforskning        
ap.1 Praktiknära 
skolforskning 22 1 345 18 543 -1 345 18 543 -18 543 0 

Summa   2 602 42 930 -1 882 43 650 -41 346 2 304 
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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 

2021 2022 2023 

Uo 16 1:13 
Ramanslag 
Praktiknära 
skolforskning  
ap.1 Praktiknära 
skolforskning 23 37 000 35 291 36 543 18 543 12 000 6 000 

Summa   37 000 35 291 36 543 18 543 12 000 6 000 
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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:s) 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 5 januari. 

Brytdagen föregående år var den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor 

överstigande ett halvt prisbasbelopp (för 2020 24 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 ett halvt prisbasbelopp 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.  

Under året har beslut om ändrad avskrivningstid för Inventarier 

fattats, se nedan.  

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Maskiner och tekniska anläggningar 

 Övriga kontorsmaskiner 

 Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 

10 år Inredningsinventarier (tidigare 5 år) 
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Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till 

högst den återstående 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 har beslutat att större anskaffningar av 

likartade tillgångar som uppgår till minst 50 tkr (exkl. moms) ska 

betraktas som anläggningstillgångar. 

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 Camilo von Greiff  1 040 

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 2020 2019 

Totalt 2,3% 1,7% 

Andel 60 dagar eller mer 0,0% 0,8% 

Sjukfrånvaro lämnas endast på myndighetsnivå. Redovisning avseende 

indelningen i grupper lämnas inte eftersom de innehåller färre än tio 

personer.



Noter 

(tkr) 

Resultaträkning 

Not 1 Not 1 Intäkter av anslag 2020 2019  

Intäkter av anslag 22 804 23 463  
Varav Anslag Uo 16 1:12 ap.1 Skolforskningsinstitutet 22 804 23 463  
Summa 22 804 23 463  

Utgifter i anslagsredovisningen -41 346 -40 661  
Saldo -18 543 -17 198  

Anslag Uo 16 1:13 ap. 1 Praktiknära skolforskning har i 
sin helhet använts för utbetalning av bidrag och redovisas 
i transfereringsavsnittet. 18 543 17 198  
Summa 18 543 17 198 

 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019  

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 6  
Summa 1 6 

 

Not 3 Finansiella intäkter 2020 2019  

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

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 
sedan 2020-01-08 varit noll.   

 

Not 4 Kostnader för personal 2020 2019  

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 9 834 9 608  
Varav lönekostnader ej anställd personal 677 617  
Sociala avgifter 5 309 5 735  
Övriga kostnader för personal 247 297  
Summa 15 390 15 640 

 

Not 5 Övriga driftkostnader 2020 2019  

Reparationer och underhåll  28 0  
Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 22 0  
Resor, representation, information 94 506  
Köp av varor 260 507  
Köp av tjänster 5 996 5 487  
Övrigt 0 33  
Summa 6 400 6 533  

Minskade driftkostnader jämfört med motsvarande period 
föregående år beror främst på effekter av covid-19, bl.a. på att 
resor, möten och konferenser inte har genomförts i planerad 
utsträckning. Beloppen från 2019 är omräknade då noten har 
fått en ny uppställning.  
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Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019  

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 7  
Övriga finansiella kostnader 2 3  
Summa 2 10  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 
sedan 2020-01-08 varit noll. 

  

 

Not 7 Lämnade bidrag 2020 2019  

Lämnade bidrag till statliga myndigheter för finansiering 
av praktiknära forskning 

18 543 17 198 

 
Summa 18 543 17 198 

Balansräkning 

Not 8 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2020-12-31 2019-12-31 

 

Ingående anskaffningsvärde  468 760  
Årets anskaffningar  0 468  
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -760  
Summa anskaffningsvärde 468 468  
Ingående ackumulerade avskrivningar  -8 -608  
Årets avskrivningar  -94 -148  
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0 748  
Summa ackumulerade avskrivningar -101 -8  
Utgående bokfört värde 366 460 

 

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  1 044 1 149  
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -105  
Summa anskaffningsvärde 1 044 1 044  
Ingående ackumulerade avskrivningar  -915 -820  
Årets avskrivningar  -26 -201  
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0 105  
Summa ackumulerade avskrivningar -941 -915  
Utgående bokfört värde 103 129 

 

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31  

Fordran ingående mervärdesskatt 176 277  
Övriga fordringar hos andra myndigheter 30 0  
Summa 206 277 

 

Not 11 Förutbetalda kostnader  2020-12-31 2019-12-31  

Förutbetalda hyreskostnader 236 216  
Förutbetalda kostnader avseende tjänster 366 418  
Summa 602 634 
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Not 12 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31  

Anslag i icke räntebärande flöde    
Ingående balans 0 0  
Redovisat mot anslag  18 543 17 198  
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 
icke räntebärande flöde  -18 543 -17 198 

 
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke 
räntebärande flöde 0 0  

Anslag i räntebärande flöde    
Ingående balans -1 257 -1 616  
Redovisat mot anslag  22 804 23 463  
Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -24 387 -24 008  
Återbetalning av anslagsmedel  537 904 

 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 304 -1 257 

 
Summa Avräkning med statsverket -2 304 -1 257 

 

Not 13 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 4 232 3 025  
Summa 4 232 3 025  

varav belopp att reglera till/från räntekontot för december 0 0 
 

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 1 500 1 500  
Maximalt utnyttjad kredit 0 0 

 

Not 14 Myndighetskapital  

Myndighetskapitalet består enbart av statskapital avseende inlån av konst vars värde 
är oförändrat mellan åren och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 

 

Not 15 Statskapital 2020-12-31 2019-12-31  

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst 103 103  
Utgående balans 103 103 

 

Not 16 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31  

Avsättning för lokalt omställningsarbete 

  

 
Ingående balans 118 91  
Årets förändring 27 27  
Utgående balans 145 118  

Myndigheten planerar inte något nyttjande av 
omställningsmedel år 2021. 
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Not 17 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.    

Ingående balans 486 379  
Under året nyupptagna lån 0 467  
Årets amorteringar -120 -360  
Utgående balans 366 486  

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 2 000 4 000  
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 366 486 

 

Not 18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31  
Utgående mervärdesskatt 4 4  
Arbetsgivaravgifter 327 287  
Leverantörsskulder andra myndigheter 279 599  
Summa 609 890 

 

Not 19 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31  
Personalens källskatt 365 285  
Övrigt 0 4  
Summa 365 289 

 

Not 20 Upplupna kostnader 2020-12-31 2019-12-31  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 830 490  
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 91 75  
Övriga upplupna kostnader 156 126  
Summa 1 077 691 

 Semesterlöneskulden har ökat jämfört med tidigare år pga. flera 
faktorer bland annat coronapandemin.   

Anslagsredovisning 

Not 21 Uo 16 1:12 Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)  
ap.1 Skolforskningsinstitutet (Ram) 

 Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en anslagskredit på 731 
tkr. Under året har myndigheten inte utnyttjat krediten.  

Skolforskningsinstitutet får disponera 720 tkr av det ingående överföringsbeloppet 1 
257 tkr, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 24 008 tkr enligt regleringsbrevet. 

Anslagets nomenklatur var tidigare, till och med 2019, Uo 16 1:17 ap.1. 

Anslaget är räntebärande. 

 



46 
 

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2020 

Not 22 Uo 16 1:13 Praktiknära skolforskning  
ap.1 Praktiknära skolforskning (Ram)  

 Enligt regleringsbrevet har Skolforskningsinstitutet tilldelats 18 543 tkr, myndigheten 
har nyttjat 18 543 tkr. Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet ingen 
anslagskredit. 

Skolforskningsinstitutet har gjort åtaganden med stöd av 17 § andra stycket 
anslagsförordningen för 36 543 tkr, se vidare not 23. 

Myndigheten får inte disponera det ingående överföringsbeloppet från föregående år 
enligt årets regleringsbrev. 

Anslagets nomenklatur var tidigare, till och med 2019, Uo 16 1:18 ap.1. 

Anslaget är icke räntebärande. 

 

Not 23 Uo 16 1:13 Praktiknära skolforskning  
ap.1 Praktiknära skolforskning (Ram)  

 Enligt regleringsbrevet disponerar Skolforskningsinstitutet en bemyndiganderam på 
37 000 tkr. Åtagandet vid årets slut uppgick till 36 543 tkr, vilket motsvarar 99% av 
disponerat belopp.  

Anslagets nomenklatur var tidigare, till och med 2019, Uo 16 1:18 ap.1. 
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Låneram Riksgäldskontoret 

     

Beviljad 2 000 4 000 3 000 4 000 7 000 

Utnyttjad 366 486 379 733 1 117 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 

     

Beviljad  1 500 1 500 1 500 2 500 2 500 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 14 197 0 

Räntekonto Riksgäldskontoret 

     

Ränteintäkter 0 0 0 13 12 

Räntekostnader 0 7 13 30 118 

Avgiftsintäkter 

     

Avgiftsintäkter som disponeras 
     

Övriga avgiftsintäkter 1 6 0 4 10 

Anslagskredit 

     

Beviljad Uo 16 1:12 ap.1** 731 720 712 694 613 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Beviljad Uo 16 1:13 ap.1*** 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Beviljad Uo 16 1:17 ap.2 - - - - 0 

Utnyttjad - - - - 0 

Anslag 

     

Ramanslag 
     

Anslagssparande 
     

Uo 16 1:12 ap.1** 2 304 1 257 1 616 203 3 141 

Uo 16 1:13 ap.1*** 0 1 345 2 908 0 - 

Uo 16 1:17 ap.2 - - - - 7 019 

Bemyndiganden 

     

Tilldelade 37 000 36 500 37 500 19 000 19 000 

Summa gjorda åtaganden 36 543 35 291 34 577 18 905 17 997 

Personal 

     

Antalet årsarbetskrafter (st) 14 14 13 12 12 

Medelantalet anställda (st)* 16 16 17 15 14 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 624 1 651 1 690 1 929 1 615 

Kapitalförändring 

     

Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

* I beräkningen av medelantalet anställda 2020 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
** Anslagets nomenklatur var tidigare, till och med 2019, Uo 16 1:17 ap.1. 
*** Anslagets nomenklatur var tidigare, till och med 2019, Uo 16 1:18 ap.1. 



48 
 

Skolforskningsinstitutets årsredovisning 2020 

Intygande 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 

ställning.  

Solna 22 februari 2021 

 
Camilo von Greiff  

Direktör 
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