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Utlysning av pedagogisk utvecklingstid, inklusive riktad 
utlysning för projekt som främjar e-pedagogik, digitalisering av 
utbildning och den digitala arbetsmiljön, 2021-2022  
 
 
Motivering  
 
Fakulteten vill uppmuntra projekt och idéer för pedagogisk utveckling som främjar 
studenters lärande och lärmiljö och bidrar till att fläta samman utbildning och 
forskning. Detta år riktas en del av medlen mot projekt som främjar e-pedagogik, 
digitalisering av utbildning och den digitala arbetsmiljön. Ersättning ges för 
maximalt en månad på heltid och tiden ska användas för att utveckla 
undervisningsmetoder, pedagogiskt ledarskap och lärarlagssamverkan, pedagogiskt 
material eller motsvarande. Observera att utvecklingstid ej beviljas projekt som syftar 
till ordinarie kursutveckling.  
 
Vem kan söka  
 
Stödet i form av utvecklingstid kan sökas av tillsvidareanställda lärare vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ansökan ska vara förankrad hos 
prefekt/motsvarande.  
 

Ansökan  
 
Ansökan ska bestå av en handlingsplan för det pedagogiska utvecklingsarbetet och 
redogöra för syftet med projektet, hur det främjar studenters lärande och lärmiljöer 
eller främjar e-pedagogik, digitalisering av utbildning och den digitala arbetsmiljön. 
Det är också önskvärt att den sökande förklarar hur projektet förhåller sig till aktuell 
forskning vid institutionen och/eller hur studenternas deltagande i forskning befrämjas 
av projektet. Ansökan ska också redogöra för hur resultatet av arbetet kan komma hela 
fakulteten tillgodo. Projektet kan avse ett framtida utvecklingsarbete såväl som en 
uppföljning av pågående eller avslutat utvecklingsarbete. Ansökan bör omfatta 1-2 
sidor.  
 

Bedömning  
 
Beslut om tilldelning av utvecklingstid fattas av en bedömargrupp utsedd av 
fakultetens utbildningsråd. Vid bedömning av ansökningarna kommer projektets syfte, 
handlingsplanens tydlighet, realiserbarhet och förväntade effekter att ges stor vikt. Det 
är också viktigt att det tydligt framgår hur resultatet av arbetet kan komma hela 
fakulteten tillgodo.  
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Avrapportering 
 
Beviljad utvecklingstid ska tas ut inom ett år. I samband med att medel betalas ut ska 
också en rapport skrivas om projektet och dess resultat. Rapporten kommer att 
publiceras på fakultetens hemsida.  
 
Ansökan skickas elektroniskt till marten.frostgard@sam.lu.se och ska vara inkommen 
senast den 17 maj 2021. 
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