
Beviljade pedagogiska utvecklingsprojekt 
2015 

Sökande: namn, institution el dyl  

Konceptinventeringar (concept inventories) 
och användning av engelska eller svenska i 
undervisning av svenskspråkiga studenter 

Anna M Johansson, institutionen för 
husdjursgenetik 

90 000 kr  

Självreflektion – en viktig pusselbit för ett 
långsiktigt hållbart lärande 

Maria Andersson, institutionen för 
husdjurens miljö och hälsa 

30 000 kr  

Gamification - spelifiering - fall för att väcka 
studentengagemang 

Cecilia Mark-Herbert, institutionen för 
ekonomi 

72 000 kr  

Undervisningsmaterial till kurser i Växtodling 
mm 

Rickard Karlsson, ordförande Alnarps 
Lantmästarkår 

46 000 kr  

Stärka den nätbaserade undervisningen och 
lärandet samt skapa möjligheter för kurs- och 
ämnesöverskridande samarbete mellan 
undervisningen i patologi och kliniska 
veterinärmedicinska ämnen. 

Karin Vargmar, institutionen för biomedicin 
och veterinär folkhälsovetenskap 

130 000 kr  

 
Förankring av SI-metoden vid LTV-fakulteten 

 
Marie Bengtsson, institutionen för 
växtskyddsbiologi 

 

96 000 kr  

Utveckling av kursen Grundläggande kemi Daniel Lundberg och Gunnar Almkvist, 
institutionen för kemi och bioteknologi 

83 000 kr  

Pilot Virtual Learning Network and Global 
Classroom for SLU 

Erik Steen Jensen and William English, 
institutionen för biosystem och teknologi 

77 000 kr  

Kom igång och använd film i undervisningen! Erik Bergsten, Anna-Karin Åsander, Katarina 
Böhme Evengård, Biblioteket, Alexandra 
D’Urso och Peter Aspengren, UPC 
 

154 000 kr  

Utformning av nytt webbaserat 
undervisningsmaterial i kursen 
Livsmedelssäkerhet, köttbesiktning, 3 hp 

Emma Eriksson, institutionen för biomedicin 
och veterinär folkhälsovetenskap 

140 000 kr  



Hur kan fler studenter inspireras att utnyttja 
det flippade klassrummet? 

Marie Bengtsson, institutionen för 
växtskyddsbiologi 

32 000 kr  

Formulering av beskrivningar av utbildning för 
hållbar utveckling 

Karl Lövrie, Kristine Kilså, Tomas Österman, 
LTV-fakulteten 

115 000 kr  

Introduktion av casemetodik vid 
undervisningen inom husdjursprogrammen 

Aleksandar Vidakovic, institutionen för 
husdjurens utfodring och vård 

145 000 kr  

Ökad internet tillgänglighet i den nya kursen 
Remote Sensing and Forest Inventory 

Heather Reese, institutionen för skoglig 
resurshushållning 

60 000 kr  

Flipped Classroom i ekonomistyrning I Lovisa Nilsson, Richard Ferguson, 
institutionen för ekonomi 

54 000 kr  

Behov av utvecklad utbildning inom 
företagsledning 

Mozghan Zahrisson, Jan Larsson, Ove 
Karlsson,  
institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi 
och miljöpsykologi 

100 000 kr  

 
Nätbaserat lärande i organisation och 
ledarskap på Hippologprogrammets kurser 

 
Pernilla Nilsson, Flyinge 

 

80 000 kr  

Utveckling av introduktionskurser för 
agronom- och kandidatprogram 

Lovisa Nilsson, institutionen för ekonomi, Jan 
Olofsson, institutionen för husdjurens 
utfodring och vård, Elinor Carlbrand, 
institutionen för stad och land, Kristine Koch, 
institutionen för livsmedelsvetenskap, samt 
Gerd Johansson och Gunnel Alvenäs, 
institutionen för mark och miljö 
 

150 000 kr  

Pedagogiken kring nätbaserad undervisning Anna-Lena Holgersson, hippologenheten 70 000 kr  

 


