
   
 

 

Stenastiftelsens utlysning av forskningsmedel under temat 

 
Barns och ungdomars livsmöjligheter 
Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur utlyser forskningsstöd med inriktning mot 

barn och ungdomar. Forskningen förväntas vara tvär-/mångvetenskaplig. Redan existerande 

forskargrupper kan ansöka, men nya konstellationer av forskare som kan ta sig an 

forskningsfrågorna är lika välkomna. Frågeställningarna förväntas vara probleminriktade i 

den meningen att de fokuserar på möjligheter till bättre funktion på samhälls- och 

individnivå. Det innebär att prevention/intervention ska vara en tydlig komponent i de studier 

som planeras. Samspelet mellan individ och olika organisatoriska/samhälleliga nivåer är en 

viktig aspekt i det sammanhanget.  

Stiftelsen vill genom denna utlysning ge stöd till forskning med god potential för skapandet av 

positiva förändringar för individer och samhälle på kort och lång sikt. 

Vad kännetecknar forskningsprogrammen?  

Forskningen ska kännetecknas av ett tvär-/mångvetenskapligt angreppssätt, nya och 

angelägna frågeställningar, innovativa metoder och moment av intervention/prevention 

Sammantaget: hög förväntad förnyelse inom forskningsområdet 

 

Bakgrund 

Det svenska samhället har länge karakteriserats av en homogent sammansatt befolkning, tillit 

till den politiska nivån och en strävan efter att individens livsbana, så långt det går, inte ska 

bestämmas av i vilket sammanhang den föds. Dock vet vi att Sveriges befolkning idag är 

mindre homogen än för några decennier sedan. Vi vet också att de senaste decennierna 

inneburit en strukturomvandling och urbanisering som gjort särskilt de snabbväxande 

storstäderna mer segregerade med avseende på såväl etniskt ursprung som utbildnings- och 

inkomstnivå. Därför har skillnader i individers utvecklingsmöjligheter kommit att bli en allt 

mer brännande fråga.  
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Stenastiftelsen avser att stödja ett antal större forskningsprojekt mot bakgrund av dessa 

omständigheter. Forskningen ska inriktas mot barn och ungdomar.   

 

Forskningsprofilen 

-Lärande och utveckling under olika betingelser för barn och ungdomar   

 
Profilen gäller barn och unga och deras möjligheter till utveckling och deltagande i samhället.  

Barnen har sina livsbanor framför sig och vilka vägar de tar beror till stor del på den 

startpunkt som uppväxtvillkoren utgör. Bland annat mot bakgrund av den tilltagande 

segregationen har behovet av kompenserande insatser vuxit. Dessa frågor handlar om 

sociokulturell bakgrund, bostadsområde, social klass och resurstilldelning.  

Det finns ett starkt samband mellan barns psykiska hälsa och deras skolprestationer, något 

som tenderar att följa barnet från tidiga skolår och upp i ungdomsåren. Språkutveckling och 

läsförmåga är centrala färdigheter i sammanhanget som därför bör utvecklas tidigt. Det gör 

hög pedagogisk kvalitet i förskolan till en central kompensatorisk faktor.  Mer forskning om 

variation i barns förutsättningar och livsvillkor och hur förskola/skola med utgångspunkt i 

detta kan bidra till en god utveckling är angelägen. Exempelvis kan det handla om orsaker 

och utbredning av otrygghet, psykisk ohälsa och svag språkutveckling/läsförståelse bland 

barn. Det behövs också mer kunskap om metoder för att tidigt uppmärksamma och hjälpa 

barn med dessa problem.  

Riktas blicken mot ungdomar ser man t.ex. att antalet elever som lämnar grundskolan utan 

betyg som ger dem gymnasiebehörighet är stort samt att avhoppen från gymnasieutbildningar 

varit relativt omfattande under flera år. Ungas etablering på arbetsmarknaden visar att just 

avsaknad av slutbetyg från gymnasiet kraftigt ökar risken för att varken befinna sig i studier 

eller i arbete flera år efter att personen lämnat skolan. Återigen finner man att detta 

samvarierar med den etniska och socioekonomiska bakgrunden. Vi vet samtidigt att bland 

dem som lämnar skolan utan slutbetyg finns de som senare tagit upp studierna och/eller 

kommit i arbete. Behovet av kunskaper om vad det är som gör att en misslyckad skolgång kan 

vändas till något bättre, och hur kompenserande insatser skulle kunna förhindra negativa 

livsloppsspiraler, är stort.  
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Beskrivning av utlysningen 

Utlysningen avser finansiering av större projekt (totalt på ca 10 – 15 miljoner kronor) som 

kan ha karaktär av forskningsprogram och innehålla delstudier som tillsammans bidrar till att 

belysa huvudfrågan och löper under 3-5 år.   

 

Riktlinjer för ansökan 

Projektbeskrivning 

Ansökan bör för det första innehålla en redogörelse för övergripande syfte och specifika 

frågeställningar, vilket bör förankras i en kortfattad beskrivning av tidigare forskning på 

området. Det bör framgå vad projektet förväntas bidra med i fråga om originalitet och ny 

kunskap. Bygger projektet på forskning som den sökande tidigare bedrivit bör det tydligt 

framgå. För det andra bör det framgå hur projektets problemställningar ska angripas. Det 

gäller dels teoretiska utgångspunkter, dels vilka empiriska angreppsätt som ska tillämpas, om 

relevanta data finns eller hur de ska införskaffas. För det tredje bör projektets 

samhällsrelevans kommenteras. 

Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska och bör inte omfatta mer än tio sidor. Ansökan 

ska också innehålla en kortfattad sammanfattning på svenska. 

Projektmedarbetare 

I ansökan ska anges vilka som ska medverka i projektet. För var och en av deltagarna ska 

anges hur omfattande deras arbetsinsats ska vara. Det ska också för var och en bifogas  en CV 

med redogörelse för vetenskapliga meriter och centrala publikationer. 

Tidsplan och budget 

I ansökan ska anges hur lång tid projektet kräver för att genomföras samt en preliminär årlig 

arbetsplan. 

I budgeten ska framgå årliga kostnader för enskilda medarbetares lönekostnader, 

administrativa avgifter, materialinköp och övriga utgifter som resor, litteraturinköp m.m. 

Engångskostnader för egen datainsamling eller datainköp ska anges. Medelsförvaltande 

institution ska anges. 
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Vem kan söka 

Huvudsökande ska vara professor/docentkompetent och vara anställd vid universitet/högskola 

i Västra Götalandsregionen eller Halland. 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Carl-Eric Hagentoft                     

Verkställande ledamot     

Mobil: +46 730 34 63 52     

carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.com  
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