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 SLUTGILTIGT 

 
 

Protokoll nr 7, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-11-08 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) (pp 1–11, 13–14) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden (ordf. p 12) 
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell  
(  ) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm  
(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Professor Elie Wardini  
(  ) Professor Jenny Berglund 
(  ) Professor Mats Burström 
(  ) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman 
(  ) Alvi Suipov (studeranderepresentant) 
(  ) Magnus Ahltorp (studeranderepresentant) 
(  ) Vakant, studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Professor Laura Alvarez  
(x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg suppleant) 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs (tjg suppleant) 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(x) Professor Henrik Lagerlund (tjg suppleant) 
(x) Universitetslektor Mattias Tydén (tjg suppelant) 
(  ) Biträdande lektor Marie Ulväng  

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant studerandeplats  
(  ) Vakant studerandeplats 

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST) (pp 1–9) 
(  ) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (suppleant) 
(  ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Roger Persson Österman (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus (pp 1–11) 
personalhandläggare Charlotte Fowler, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p 6 a), 
utbildningsledare Ulrika Nilsson, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra 
Persson. 
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Föredragande: Mattias Heldner, Christine Ericsdotter Nordgren och Rita Almeida (p 6a), dekanus 
Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 6b; e-f), fakultetskanslichef Felicia Markus (p 6 c), 
forskningssekreterare Lars Nordgren (p 7), utbildningsledare Ulrika Nilsson (p 8), handläggare 
Sandra Persson (pp 9, 11), handläggare Yliali Asp (p 10), personalhandläggare Charlotte Fowler (p 
12).  

Protokollförare: Yliali Asp  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Karolina Wirdenäs utses. 

 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska 
fakultetsnämndens protokoll 2022-10-18. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-10-12 –
2022-10-26. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av: 
 
a) Genomförda disputationer; 
 
b) nyanställda lärare.  
 

Ingen åtgärd. 

6. Informationspunkter: 
 

 

a) Presentation av Institutionen för 
lingvistik. 
Föredragande: Mattias Heldner, 
Christine Ericsdotter Nordgren och Rita 
Almeida. 
 

Information. 

b) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överklagandenämnden för etikprövning 
(ÖNEP) har besökt SU för ett samtal med 
fakulteternas dekaner. ÖNEP själva initierar inte 
lärosätesgranskningar. 
 
Universitetsdirektören kommer att fatta beslut 
om upprustning av AV-utrustning i ett tiotal 
lärosalar i Södra huset. 
 
SU medverkar i HUMINFRA, en nationell 
infrastruktursatsning (VR-projekt) som syftar 
till att underlätta för forskare att hitta digitala 
resurser och expertis spridd över landet. 
Projektet drivs av Lunds universitet. 
 
Vetenskapsrådet och Riksbankens 
jubileumsfond har meddelat vilka som beviljats 
medel för årets ansökningar. Läs mer om detta 
på dekanbloggen. 
 
Olle Engkvists stiftelse, Ragnar Söderbergs 
stiftelse och Östersjöstiftelsen har besökt SU. 
Här finns möjligheter för fler ansökningar från 
humanister. Läs mer på dekanbloggen.  

https://humfakdekaner.wordpress.com/
https://humfakdekaner.wordpress.com/


Stockholms universitet 
Humanistiska fakultetsnämnden  Protokoll 7/2022 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från prodekanus Hans Hayden 

Sveriges ungas akademi har haft boksläpp på 
Accelerator. Boken; A Beginner’s Guide to 
Swedish Academia, finns att ladda ner från 
akademins webbsida. 
 
Partneruniversiteten inom Civis har varit på 
besök. Fokus denna gång låg på Research and 
Innovation for Civis (RIS4CIVIS). 
 
Bildningsboxen, ett samarbete mellan 
Anekdot/Bildningspodden och Norsteds förlag 
har prisats med guld i Svenska designpriset. 
 
BUF arbetar nu intensivt med förslag till 
åtgärder utifrån resultatet av 
granskningsrapporterna för de åtta 
forskarutbildningsämnen som är under 
utvärdering.  
Diskussioner förs även om hur processerna för 
granskningarna kan slimmas framöver. 
 

Information från vicedekanus Stefan Helgesson 
och vicedekanus Barbro Blehr 

Även i BUGA pågår intensivt arbete med 17 
granskningsrapporter för utbildningar som nu 
utvärderas på grund- och avancerad nivå.  
 
En inbjudan om att nominera granskare för 2023 
års granskningsomgång kommer skickas till 
institutionerna före jul. Hjälp gärna till att 
nominera lämpliga personer!  

  
c) Information från fakultetskansliet. En valberedning för förslag till fakultetsnämnd 

2024–2026 finns nu på plats. Förslag till beslut 
om utseende av valberedningen kommer till 
nämndens sista sammanträde för året. 

  
d) Information från studenterna. Ingen information. 

  
e) Strategisk plan för Humanistiska 

fakulteten 2023–2026. 
Föredragande: Dekanus 

Information. 

  
f) Ekonomiinformation. 

Föredragande: Dekanus 
Strategiska satsningar: Nederländska föreslås att 
2023 åter tilldelas småämnesstöd då tidigare 
ackumulerat kapital har förbrukats. 
 
SLUGU -samarbetet fortsätter under 2023 med 
en ny utlysning av utvecklingsmedel. 

  
Beslutspunkter  

7. Utdelning av medel ur forskarskolans resurs 
för Kvalitetssäkrande verksamhet  
(dnr SU-FV-4014-22). 
Föredragande: Lars Nordgren 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördela medel i enlighet med bilaga 12. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
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8. Anhållan från Institutionen för 
ämnesdidaktik om att avveckla 
forskarutbildningsämnet De estetiska, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik samt upphäva ämnets 
allmänna studieplan (dnr SU FV-3908-22). 
Föredragande: Ulrika Nilsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar: 

- att avveckla det äldre 
forskarutbildningsämnet De estetiska, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik i enlighet med bilaga 13; 

- att upphäva tidigare fastställd giltig version 
av allmän studieplan för 
forskarutbildningsämnet De estetiska, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik från och med 2025-08-01 
i enlighet med bilaga 13. 

Till beslutet antecknas att det av ONH 2019-03-
06 inrättade snarlika forskarutbildningsämnet 
Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska 
ämnenas, de humanistiska ämnenas och de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (dnr 
SU FV-4.1.1-0376-19) fortsatt gäller samt 
ersätter det äldre ämne som nu avvecklas. 

  
9. Institutionen för ämnesdidaktik föreslår att 

fakultetsnämnden avvecklar huvudområdet 
språkdidaktik på grundnivå och upphäver 
den lokala examensordningen för filosofie 
kandidatexamen i språkdidaktik (dnr SU FV-
3977-22). 
Föredragande: Sandra Persson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
avveckla huvudområdet språkdidaktik på 
grundnivå och upphäva den lokala 
examensordningen för filosofie kandidatexamen 
i språkdidaktik. Huvudområdet upphör 2024-01-
24. (Bilaga 14). 

  
10. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 

inrättande av Masterprogram i barns 
språkutveckling (HLBSB) 120 hp samt 
fastställande av dess utbildningsplan. 
Föredragande: Yliali Asp 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Masterprogram i barns språkutveckling 
(HLBSB), 120 hp och fastställa dess 
utbildningsplan i enlighet med bilaga 15. 

  
11. Utvärdering av centrumbildningen Nordiska 

Latinamerikainstitutet (dnr SU FV-4483-21). 
Föredragande: Sandra Persson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att föreslå rektor att verksamheten vid 
centrumbildningen Nordiska 
Latinamerikainstitutet ska fortsätta. (Bilaga 16). 

  
12. Anhållan från Institutionen för slaviska och 

baltiska språk, finska nederländska och tyska 
om att få ledigkungöra en anställning som 
biträdande lektor i finska med inriktning mot 
språkvetenskap och den sverigefinska 
minoriteten (dnr SU FV-4061-22). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som biträdande lektor i finska med 
inriktning mot språkvetenskap och den 
sverigefinska minoriteten kan ledigkungöras.  
 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 
 
Det antecknas till protokollet att dekanus, 
Elisabeth Wåghäll Nivre inte närvarade vid och 
inte heller deltog i beslutet. 

  
13. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
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14. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 
 
 
 
 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1–11, 13–14) Hans Hayden (p12) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Karolina Wirdenäs 

 
 


