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                                                                           Sändlista 

 

Beslut om strategiska utvecklingsmedel 2018 

Beslut 

Prorektor beslutar 

att tilldela resurser inom område 3 enligt bilaga.  

Ärendet 

I SLU:s budget för 2018 har drygt 21 mnkr avsatts för utbildningsnämnden (UN), 

varav ca 13 mnkr i form av strategiska medel. UN beslutade den 13 december 2017 

(§ 72/17) att genom ett ansökningsförfarande utlysa medel för pedagogisk 

resursförstärkning inom följande områden:  

 Område 1: Pedagogiskt utvecklingsinriktade anställningar och uppdrag 

 Område 2: Strategiska utvecklingsbidrag 

 Område 3: Pedagogiska utvecklingsprojekt 

Länk till utlysningstexten: Utlysning inom ramen för utbildningsnämndens 

strategiska medel – pedagogisk resursförstärkning 

Ärendet behandlades åter av UN den 11 april (samma SLU ID) varvid nämnden 

beslutade om fördelning av medel inom område 1 och 2 samt uppdrog till UN:s 

ordförande att fatta beslut om tilldelning av resurser inom område 3. 

En grupp bestående av Cecilia Almlöv samt pedagogiska utvecklarna Anna 

Hartman, Peter Aspengren, Ann Grubbström, Alexandra D’Urso, Jan Stockfors 

samt Natalie Jellinek, beredde ärendet inom område 3 samt uppmärksammade 

frågor om jäv inför beslut. 

Motiv till beslutet 

Syftet är att stimulera enskilda initiativ från studentkårer, lärare och andra anställda 

inom utbildning och pedagogik inom områden där behov har identifierats. 

Generellt prioriteras projekt som är av intresse för flera kurser eller utbildnings-

program vid SLU. 



Beslut om strategiska utvecklingsmedel 2018 

 

2/4 

 

Beslut har fattats av UN:s ordförande efter föredragning av Cecilia Almlöv, 

enhetschef för enheten för pedagogisk utveckling vid utbildningsavdelningen. 

Karin Holmgren 

  

  

Cecilia Almlöv 

Sändlista 

Sökande 

Berörda prefekter 

Kopia för kännedom 

Avdelningschefer (motsv.) inom administrationen  

Enheten för pedagogisk utveckling 

Utbildningsledare 

Utbildningshandläggare 

Sluss 

Bilagor 

1. Beviljade medel till pedagogiska projekt, område 3 
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Bilaga 1: Beviljade medel till pedagogiska projekt, område 3 

Bedömningskriterier 

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande aspekter: 

 Relevans: hur väl projektet anknyter till de identifierade 

utvecklingsområdena (se nedan). 

 Potentiell betydelse: hur väl projektet stödjer den pedagogiska 

utvecklingen av utbildningar på grund- och avancerad nivå vid SLU. 

 Genomförbarhet: hur genomförbart projektet är (realistisk tids- och 

projektplan) 

 Integrering av hållbar utveckling och jämställdhet: projektets potentiella 

möjligheter att stärka aspekter av hållbarhet och jämställdhet i någon/ 

några av utbildningens alla processer. 

 Övrigt: könsaspekter (huvudsökande och/eller projektgruppen) och 
fakultetstillhörighet beaktas. 

Identifierade utvecklingsområden: 

 Jämställdhet, interkulturell kommunikation och internationalisering 

 Studentcentrerat lärande och studentaktiverande undervisningsmetoder 

 Digital kompetens och E-lärande 

 Forskningsanknytning 
 Examinationsformer och bedömning 

Följande ansökningar beviljas bidrag  

Nr projekt  

3-01 Electronic lab notebooks” (ELNs) – verktyg för 

att höja kvaliteten och forskningsanknytningen 

vid laborativa undervisningsmoment. 

Sökande: Marie Bengtsson 

 

Beviljas sökta medel: 198 000 kr 

 

3-02 PAL och kommunikations-OSCE inom 

djuromvårdnad. 

Sökande: Anja Pedersen 

 

Beviljas sökta medel: 148 00 kr 

 

 

3-03 En ny studentundersökning för att utveckla 

Euroforester masterprogrammet vid SLU. 

Sökande: Jörg Brunet 

 

 

Beviljas sökta medel: 196 000 kr 

 

3-04 Didaktik: Bakteriologisk provtagningsmetodik. 

Sökande: Ingrid Hansson 

Beviljas medel: 220 000 kr 

Färre fall kan ingå. 

 

3-05 Planering för social hållbarhet. 

Sökande: Mattias Qviström 

 

Beviljas medel: 290 000 kr 

Begränsas till pilot. 
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3-06 Utveckling av ett nytt kurskoncept för 

översiktskurser i ekonom. 

Sökande: Helena Hansson 

 

Beviljas medel: 240 000 kr 

Begränsas till pilot på ett par 

kurser. 

3-07 Modell för didaktisk utveckling av undervisning 

som kombinerar teori och praktik. 

Sökande: Susanne Lundesjö Kvart 

 

Beviljas medel: 220 000 kr 

Medel för projektledare 

begränsas. 

3-08 Pl    Pluggstugan 

 Sökande: Rebecka Brattlund 

Beviljas medel: 125 000 kr. 

 

3-09        Övningar i examinationsformer för    

       yrkesorienterade färdigheter. 

       Sökande: Göran Hallsby 

 

Beviljas medel: 190 000 kr 

Medel begränsas till en pilot. 

3-10                     Utveckling av metoder för studentfeedback. 

 Sökande: Helena Nordström Källström 

Beviljas medel: 140 000 kr 

Litteraturgenomgång föreslås 

ligga utanför projektets budget. 

3-11        Förbättrad examination av examensarbeten. 

       Sökande: Tommy Mörling 

Beviljas medel: 30 000 kr 

Endast bidrag till del av 

workshop. 

  Summa: 1 997 000 kr 

 

Ekonomisk hantering 

Beviljade medel överförs retroaktivt efter att preliminära resultat har 

presenterats enligt i beslutet angivna tidsramar. Prefekt på berörd institution 
måste ge sitt godkännande till att projektet ska genomföras före projektstart. 

 


