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Närvarande:  
Mats Danielson, ordförande 
Uno Fors, DSV, projektledare 
Susanne Kjällander, BUV 
Max Scheja, IPD 
 
 
Bakgrund 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har inrättat ett projekt kallat Framtidens Lärande inom 
Samhällsvetenskap - FLS – i oktober 2014 för att skapa möjligheter för lärare inom fakulteten att söka 
bidragsmedel för att utveckla moderna IKT-pedagogiska lösningar för sin egen undervisning. 
 
FLS leds av en styr- och prioriteringsgrupp som består av Mats Danielson, ordförande; Uno Fors, 
DSV, projektledare; Susanne Kjällander, BUV; Max Scheja, IPD; Saara Fahmy, studentrepresentant. 
 
En första utlysning öppnade i december 2014 med beslut i mars 2015. En andra öppnade i med 
deadline i juni 2015. Maximalt belopp att söka var 200 000 kr/projekt. Vidare sades det i 
utlysningstexten att medlen i huvudsak skall gå till löner, expertstöd, filmare, animatör och/eller till 
IKT-pedagogisk utveckling och att medlen ej får användas för inköp av datorer och programvaror eller 
till overheadkostnader. Se vidare bifogad utlysningstext (bilaga 1). 
 
Inkomna ansökningar 
Tyvärr inkom det även denna gång relativt få ansökningar vid deadline - 5 st. Ansökningarna var 
fördelade enligt nedan: 
 
Projektmedel 

• Interaktiva föreläsningar i ett flippat klassrum på distans? Huvudsökande: Eva Edman 
Stålbrandt, IPD 

• Action Research Methods Course. Huvudsökande: Henrik Hansson, DSV, men med 
samarbete även med IPD. 

• Portfolio as Critical Reflective Tool in Higher Education – PROCRITIC. Huvudsökande: 
Teresa Cerratto Pargman & Sirkku Männikkö- Barbutiu, båda på DSV 

• Moving towards the distance by incorporating ICT components in a new master program; 
applied behavior analysis, autism and developmental disabilities. Huvudsökande: Lise Roll-
Pettersson, SpecPed, men med medsökande från Psykologi 

• Utveckling av digitala lärresurser i kriminologi. Huvudsökande: Kalle Tryggvesson & Eva 
Tiby, Kriminologi 

 
Bedömning och beslut 
Projektmedel 

• Interaktiva föreläsningar i ett flippat klassrum på distans? 
o Intressant och bra pedagogisk idé. Bra att försöka vidareutveckla distansutbildningar. 

Tydliga pedagogiska vinster angivna.  
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o Otydligt kring budgeten samt deltagande personer och deras roller 
o Projektet kan sannolikt beviljas om man kan klargöra frågorna ovan, dock med 

maximal summa på 200 000 (söker 210 000). 
• Action Research Methods Course 

o Ingen tydlig motivation kring pedagogiska vinster. Svårt se vad som egentligen skall 
göras 

o Inte motiverat varför man söker 300 000 kr i stället för maxbeloppet som var angivet 
till 200 000 

o Beviljas ej 
• Portfolio as Critical Reflective Tool in Higher Education – PROCRITIC 

o Svårt se de pedagogiska vinsterna och inte beskrivet hur man skall utveckla 
prototypen/systemet 

o Ingen konkret metod för ev. utveckling detta angiven, oklar om prototypen redan nu 
kanske finns? Eller är det studenterna som skall utveckla egna prototyper? 

o Beviljas ej 
• Moving towards the distance by incorporating ICT components in a new master program; 

applied behavior analysis, autism and developmental disabilities 
o Bra ansökan och tydliga pedagogiska vinster.  
o Bra med teknikstöd som hyrs in, men borde avsätta mer pengar till sin egen tid 
o Beviljas med maximalt 196 000 kr om de är beredda att avsätta mer tid för sitt eget 

arbete 
• Utveckling av digitala lärresurser i kriminologi 

o Bra pedagogisk insats och bra att försöka ta hand om dessa utmaningar 
o Dock lite väl enkel tanke att det räcker med att studierektorn skall gå en kurs och 

sedan går allt som på räls? 
o Kan beviljas med maximalt 200 000 kr om de sökande beskriver bättre hur de 

kontinuerligt skall säkra IT-pedagogiskt stöd; det räcker ej att sända SR på kurs. 
o Vore också bra om de säkerställer spridning inom inst, engagerar fler lärare på inst, 

specificerar vad var o en har för roll i projektet. 
 
 
Beviljade medel utbetalas med 2/3 vid projektstart och 1/3 efter inlämnad slutrapport. 
 
 

   
 
Mats Danielson, ordförande   Justeras: Uno Fors, projektledare 
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