
 

Bedö mning pröjektmedel  

Skölförskningsfönden 
 

Sökande: 

 
Projekttitel: 

 
Sökt tid: 
 

 

Bedömningsmall 

 
Komplett ansökan  Ja  [   ]    Nej   [   ] 
 
Disputerad   Ja  [   ]    Nej   [   ]  
 
Anställd vid Högskolan Dalarna   Ja  [   ]    Nej   [   ]  
          
Genomfört och rapporterat ev. tidigare beviljade medel  Ja  [   ]    Nej   [   ] 
 
Endast disputerade forskare som har en anställning vid Högskolan Dalarna till en omfattning 
av lägst 40% är berättigade att söka projektmedel från Skolforskningsfonden. De övergri-
pande kriterierna för att erhålla projektmedel är projektbeskrivningens kvalitet utifrån det 
tänkta projektets betydelse för kunskapsutveckling inom det utbildningsvetenskapliga fältet 
samt projektets relevans för regionens skolverksamhet och lärarutbildningen vid Högskolan. 
Inga projektbidrag kommer dock att beviljas utan att punkten A 1 och E1 är uppfylld. 
 
 
A Bedömning av projektets relevans utifrån PUD-regionens per-

spektiv 
 

 

 1. Har Skolhuvudmannen aktivt deltagit i processen kring formu-
lerandet av syfte och forskningsfrågor?        

Ja  [   ]    Nej    [   ] 
 

 2. Projektets angelägenhetsgrad utifrån skolhuvudmannens per-
spektiv. 
Indikera 1 till 5: 1= mycket låg  5= mycket hög 

 
 

[   ] 

B Bedömning av forskningsplanen 
Indikera 1 till 5: 1= undermåligt  5= utmärkt 

 

 

 1. Är syftet klart beskrivet? [   ] 



 
 2. Har studien satts in i ett sammanhang med referenser till tidi-

gare forskning? 
[   ] 

 3. Är det teoretiska ramverket tillfredsställande och relevant? [   ] 
 4. Är valda datainsamlings/analysmetod/er adekvata för proble-

met som studeras? 
[   ] 

 5. Är projektets kostnadskalkyl väl avvägd [   ] 
 6. Projektets erfarenheter och resultat kommer alla skolhuvud-

män till del 
 

[   ] 

C Forskarnas meriter 
Indikera 1 till 5: 1= undermåligt  5= utmärkt 

 

 

 1. Forskarens/nas meriter i förhållande till det tänkta projektet 
bedöms som 
 

[   ] 

D Tidigare deltagande 
 

 

 1. Medsökande skolhuvudman har tidigare deltagit i projekt inom 
Skolforskningsfondens ram 

Ja  [   ]    Nej   [   ] 

 2. Sökande forskare har tidigare deltagit i projekt inom Skolforsk-
ningsfondens ram 

 

Ja  [   ]    Nej   [   ] 

 Anmärkning. De införda kriterierna under punkt D utesluter inte att skolhu-
vudmän eller forskare som tidigare erhållit medel från Skolforskningsfonden 
kan erhålla medel för nya projekt. Kriterierna ska användas då två eller flera i 
övrigt jämbördiga och angelägna projekt ställs mot varandra i fråga om priori-
tering 

 

 

E Särskilda kriterier för ansökningsomgångar 2016 och 2017 
 

 

 1. Projektet är ämnesdidaktiskt inriktat Ja  [   ]    Nej   [   ] 
 2. Projektet involverar studenter i arbetet 

 
Ja  [   ]    Nej   [   ] 

 
 

Beslutsförfarande 

Ansökan bedöms i sin helhet av en beredningsgrupp bestående av verksamhetsledaren för 
PUD, forskningsledaren för forskningsprofilen Utbildning och lärande, utvecklingsledaren för 
lärarprogrammen samt ytterligare två personer med vetenskaplig kompetens från regionens 
skolhuvudmän. Skolhuvudmännens representanter utses av PUD-rådet. Bedömargruppen 
gör en sammanvägd bedömning av kriterierna B, C, D och E ovan. Vid behov kan berednings-
gruppen inkalla sakkunniga.  
Förslag till beslut delges alltid berörda akademi- och avdelningschefer innan slutgiltig fördel-
ning av forskningsmedel fastställs av PUD AU. Beslut om fördelning av medel meddelas sen-
ast 30 april.  


