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Didaktik i samhällsämnena (DISA)
utlyser medel för forskning
Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder härmed disputerade
medarbetare vid Linköpings universitet (LiU) att söka medel för att utarbeta en
forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta
frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar
som, i forskningsprogrammet från 2013 liksom i det forskningsprogram som 2021
är under utarbetande, är att genom forskning stärka kunskapen om och den
didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga
undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap.
Medel för att utarbeta en forskningsansökan fördelas till projekt som tematiskt
befinner sig inom något av de kunskapsfält som ryms inom samhällsämnenas
didaktik. Exempel på vad DISA:s intresseområde kan innebära finns beskrivet i
forskningsprogrammet från 2013 samt i den arbetsversion av nytt
forskningsprogram som föreligger i april 2021; båda dokumenten kan rekvireras
från forskningsmiljöansvarig David Ludvigsson.
Ansökningarna ska vara inkomna till DISA senast måndag den 3 maj 2021 och
insändes elektroniskt till David Ludvigsson, david.ludvigsson@liu.se.
I denna utlysning beskrivs (1) allmänna ramar för ansökan; (2) ansökans
utformning; (3) bedömning av inkomna ansökningar; (4) forskares åtagande; och
(5) kontaktinformation.

Allmänna ramar för projekten
De medel som avsatts för denna utlysning syftar till att medarbetare vid Linköpings
universitet ska ges möjlighet att utarbeta forskningsansökningar eller med andra
ord förbereda forskning som avses bedrivas vid Linköpings universitet, samt att
utveckla forskningsverksamheten inom DISA.
Utlysningen omfattar medel motsvarande en forskningsmånad för vardera två‒fyra
sökande. Medel söks som motsvarar lönen för sökande under en månad och beviljas
för forskare med anställning vid Linköpings universitet. Hälften av de beviljade
medlen får användas av annan tilltänkt projektmedarbetare vid LiU. Beviljade
medel är tillgängliga direkt efter beslut om tilldelning, dock tidigast 1 juli 2021, och
ska användas senast den 30 juni 2022, då den sökande som beviljats medel ska avge
en kort skriftlig rapport till forskningsmiljöansvarig. Huvudsökande ska vara
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disputerad. Eventuella projektmedarbetare ska vara disputerade forskare eller
doktorander.
Medel fördelas till projekt som tematiskt befinner sig inom forskningsområdet
samhällsämnenas didaktik. Detta forskningsområde sammanbinder en rad olika
kunskapsfält. Vad som utgör forskning inom samhällsämnenas didaktik definieras
dels genom att studieobjektet utgörs av undervisning och lärande i ett eller flera
samhällsorienterande ämnen samt direkta och indirekta betingelser för denna
undervisning och detta lärande, dels genom att forskningsfrågorna ansluter till ett
ämnesdidaktiskt perspektiv. Medan didaktik behandlar undervisningens och
lärandets teori och praktik betonar ämnesdidaktik att det finns ett föremål för
lärandet och att undervisningen och lärandet påverkas av detta föremål.
Ämnesdidaktisk forskning undersöker bland annat hur lärandeobjektets
ämneskaraktär påverkar relationen mellan lärare, elev/student och
undervisningens innehåll.

Ansökans utformning
Ansökan ska skrivas på svenska och som ett dokument och innehålla följande
delar: A. Namn och organisationstillhörighet för sökande; B. Projektbeskrivning/
skiss till forskningsansökan; C. Uppgift om vilken/vilka forskningsfinansiärer som
ansökan tänks att skickas till; D. Ange total kostnad för en forskningsmånad för
huvudsökande, inklusive LKP, OH, Lokaler och IT enligt LiU:s beräkningsmodell;
E. Lista med max 10 publikationer per ingående forskare i projektet (dvs. sökande
och ev. projektmedarbetare), med relevans för den aktuella studien.
Projektbeskrivningen (max 1000 ord, dvs. ca 2 sidor) ska tydliggöra vad sökande
vill undersöka i ett kommande projekt och struktureras enligt följande: 1) Inledning
som placerar in den tänkta studien i ett sammanhang; 2) Syfte och frågeställningar;
3) Metod och källor; 4) Eventuella preliminära resultat; 5) Sökanden och sökandens
samarbeten; 6) Nyckelreferenser. Det är inte ett krav att preliminära resultat ska
föreligga.
Bedömningskriterier för ansökan sammanfattas i tablå nedan.

Bedömning av inkomna ansökningar
Ansökningarna bedöms i tre steg enligt följande:
(1) Beredning av DISA:s forskningsmiljöansvarig David Ludvigsson som
kontrollerar att sökande är anställd vid Linköpings universitet.
(2) Kvalitativ bedömning av ansökningar görs av en extern sakkunnig som har i
uppdrag att bedöma och rangordna projektförslagen.
(3) Beslut om beviljade projekt fattas på basis av förslag från sakkunnig av
forskningsmiljöansvarig David Ludvigsson i samråd med avdelningschef Kjell O.
Lejon. Beslut avses fattas före sommaren 2021.
I tablån nedan anges mer specifika bedömningskriterier för de olika avsnitten som
ska ingå i respektive projektbeskrivning. En rättvisande bedömning av de inkomna
ansökningarna underlättas om projektbeskrivningarna på ett tydligt sätt beaktar
dessa kriterier.
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Sektion av ansökan

Bedömningskriterier

Inledning + Referenser

Visad kunskap och förståelse för internationell och
svensk forskning.

Syfte och
frågeställningar

Relation till samhällsämnenas didaktik. Möjlighet till
vetenskapliga resultat som kan publiceras
internationellt.

Metod och källor

Motivera metodval i relation till forskningssyfte; dvs.
lämplighet. Etiska överväganden.

Eventuella preliminära
resultat

Redovisa eventuella resultat som redan finns att utgå
ifrån.

Sökanden och sökandens
samarbeten

Forskarens /forskargruppens meritering med relevans
för det tänkta projektet. Eventuella samarbeten
(skolkontakter eller forskningssamverkan) som är av
relevans för att det tänkta projektet ska bli
framgångsrikt.

Åtagande för forskare som beviljas medel
Forskare som beviljas medel förväntas a) presentera sin forskningsansökan vid
något av DISA:s seminarier samt b) skicka ansökan till någon extern finansiär. c)
Därutöver förväntas forskaren delta i andra av DISA:s aktiviteter såsom seminarier.
d) Senast den 30 juni 2022 (då beviljade medel ska vara förbrukade) ska forskare
som beviljats medel avge en kort skriftlig rapport till forskningsmiljöansvarig.
e) Om den med stöd från DISA utarbetade ansökan beviljas externa medel,
förväntas forskaren även fortsatt delta i DISA:s seminarier och därstädes diskutera
forskningen.
Kontaktinformation
För ytterligare information, för tillgång till DISA:s forskningsprogram och vid
eventuella frågor kontakta forskningsmiljöansvarig David Ludvigsson
(david.ludvigsson@liu.se, 013-281873).

Linköping som ovan,

David Ludvigsson
Forskningsmiljöansvarig DISA
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