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Beslut om byte av namn till Humanvetenskapliga området 
och Områdesnämnden för humanvetenskap 
 

Bakgrund 

I samband med att Stockholms universitet inrättade två områden 1/1 2012 fördes Humanistisk 
fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet samman under vad som kom att 
benämnas Humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Områdets nämnd benämndes 
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Motsvarande benämningar 
för det andra området är Naturvetenskapliga området och Områdesnämnden för 
naturvetenskap. 

Överväganden 

Områdets uppfattning är att benämningarna Humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
respektive Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap är otympliga och 
dessutom inte med varandra överensstämmande. Den vanligt förekommande förkortningen 
HS-området ger inte tillräcklig information om vad området innefattar.  

Områdesnämnden menar att området behöver en benämning som  

- är övergripande för områdets stora ämnesbredd  
- innefattar fakulteternas respektive verksamhetsområden 
- tydligt signalerar området som ett sammanhållet vetenskapsområde och en 

motsvarighet till Naturvetenskapliga området och Områdesnämnden för 
naturvetenskap 

- överensstämmer med benämningen av områdesnämnden. 
 
Områdesnämnden föreslår att området ska benämnas Humanvetenskapliga området och dess 
nämnd Områdesnämnden för humanvetenskap. Den engelska översättningen ska vara Human 
Science respektive The Board of Human Science. 

Det humanvetenskapliga området är ett relevant samlingsbegrepp för områdets utbildning, 
forskning och samverkan om människan och hennes situation, villkor och erfarenheter, om 
mänskliga fenomen, upplevelser och relationer samt om människan som tänkande, handlande 
och meningsskapande varelse i relation till samhälle, språk, historia, normer och kultur. 

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det 
humanvetenskapliga området. Humanvetenskapens fokus på människan och människans 
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aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över 
fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga 
områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig 
kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys. 

Humanvetenskaplig utbildning vid områdets tre fakulteter utvecklar gemensamma generiska 
kompetenser hos studenterna, som reflektion, interaktion, självständighet och färdigheter. Det 
humanvetenskapliga området utbildar aktiva, kritiska, ansvarskännande och interagerande 
medborgare i dagens globala, digitaliserade och komplexa samhällen.  

Humanvetenskap och naturvetenskap kompletterar varandra. Humanvetenskapen fokuserar på 
människan och människans aktiviteter. Naturvetenskapen studerar naturen, men också 
mänskligt och andra organismers liv. Människans liv och civilisation förutsätter ett samspel 
mellan människa och natur; samhällen och kulturer är sammanflätade med den omgivande 
naturen; mänskligt liv är biologiskt, kemiskt och fysiskt betingat; det utgör en del av naturen.  

Humanvetenskap och Human Science är nationellt och internationellt vedertagna begrepp. 

Beslut 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar att föreslå 
universitetsstyrelsen att från och med 2016-01-01 ändra områdets namn till 
Humanvetenskapliga området och dess nämnd till Områdesnämnden för humanvetenskap. 
Den engelska översättningen ska vara Human Science respektive The Board of Human 
Science. 

 

Karin Helander 

 


