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Utlysning av projektmedel för utveckling av 
digital undervisning och pedagogik  

Härmed utlyser Humanistiska och teologiska fakulteterna projektmedel för 

utveckling av utbildning, undervisning och pedagogik på aktuella kurser och 

program. Utlysningens avsikt är att stödja projekt som syftar till att nyttja 

och bygga vidare på de erfarenheter som gjorts vid omställningen till 

distansläge för att skapa långsiktigt hållbar och högkvalitativ pedagogisk 

verksamhet med användning av digitala verktyg.  Projekten kan exempelvis 

arbeta med utveckling av distans- och e-lärande i olika 

undervisningsmoment som har identifierats som speciellt utmanande såsom 

föreläsningar, grupparbeten, examinationer, studerandeaktiverande och 

interaktiva moment.  

 

Medlen är avsedda för utvecklingsarbete i lärargrupper och ska användas 

under höstterminen 2020 och/eller vårterminen 2021 för att frigöra 

lärargruppen från undervisning för att koncentrerat och under en längre 

period kunna ägna sig åt projektarbetet.  

 

Medel kan ges för ett sammanlagt arbete om högst 120 timmar per 

deltagande lärare och det högsta beloppet för ett enskilt projekt är 300 tkr. 

På den frigjorda tiden ska vikarier/ersättare sättas in. 

 

Kriterier för hur projekten bedöms är: 

1. Projektet är pedagogiskt nytänkande i förhållande till den egna miljön. 

2. Projektet är utvecklande vad gäller hur distansundervisning kan bedrivas 

och/eller  

3. Projektet fokuserar hur man kan använda och integrera digitala verktyg 

och e-lärande i campusundervisning. 

4. Projektet har visad relevans för andra undervisningsmiljöer inom HT-

fakulteterna. 
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Ansökan ska innehålla: 

- Deltagande lärare och ämnestillhörighet.  

- Projektbeskrivning omfattande cirka 1 sida som förhåller sig till de listade 

kriterierna. 

- Tidsplan och arbetsfördelning för projektet. 

- En plan över projektets utfall, utöver kurs- och pedagogisk utveckling, i 

form av publiceringar, workshops, konferenspresentationer etc,  

- Beräknad budget med angivande av antal lärartimmar och kostnad per 

timme och person och ev övriga kostnader. Observera att medlen endast 

täcker direkta lönekostnader, ingen OH. I budgeten ska också anges hur den 

frigjorda tiden ersätts i form av lärartimmar. 

 

En redovisning av projektet ska senast 1 månad efter avslutat projekt lämnas 

till Grundutbildningsnämnden och omfatta cirka 3 sidor.  

 

Ansökan ska vara fakultetssekreterare Manuela Rossing tillhanda senast 7 

oktober per mail manuela.rossing@kansliht.lu.se  

Beslut om tilldelning tas av Fakultetsstyrelsens arbetsutskott den 21 oktober 

efter beredning i Grundutbildningsnämnden.  
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