
 
 

 
 
 
BESLUT 
2017-05-31 

 
 
 
Dnr SU FV-5.1.2–0131-17 
 
 
 

1 (2)

Områdesnämnden för humanvetenskap 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 
106 91  STOCKHOLM Universitetsvägen 16, Bloms hus Telefax: 08-162703 

Bloms hus, Frescati E-post:  
  www.su.se 
 

  
Karin Helander 
Vicerektor 

 

  
  
  

Tilldelning av medel för strategiska satsningar på ämnesdidaktik 

 
Områdesnämnden för humanvetenskap har utlyst medel om totalt 1 000 tkr för en särskild 
satsning på ämnesdidaktik, med sista ansökningsdag 2 maj 2017. 
 
Utlysningen gäller projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa 
finansiärer, med särskilt fokus på ämnesdidaktik. Projekten kan men behöver inte vara 
fakultetsöverskridande. Syftet med utlysningen är att stärka den externfinansierade forskningen 
inom ämnesdidaktik, och gemensamma projekt mellan ämnesinstitutioner och ämnesdidaktiska 
institutioner välkomnas. 

Sex ansökningar om sammantaget 482 749 kr inkom till Områdeskansliet för humanvetenskap. 
Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Karin 
Helander, professor Jonas Ebbesson, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, professor 
Tytti Soila och professor Jonas Tallberg samt adjungerad ledamot, universitetslektor Annika 
Ullman. 
 

Forskningsberedningens förslag 
 
Shu-Nu Chang-Rundgren, Institutionen för pedagogik och didaktik 
Promoting Students’ Learning and Interests in Sciences through Augmented Reality (AR) about 
Socioscientific Issues. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 90 238 kr. 

Janne Kontio, Institutionen för pedagogik och didaktik 
Digitaliseringen av yrkesklassrummen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 145 023 kr. 

Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen och Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och 
didaktik 
Statistikämnets didaktik och statistikförståelse hos studenter i andra samhällsvetenskaper.  
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 77 298 kr. 

Ketil Thorgersen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
Kulturskolans undervisningspraktiker i samtiden. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 78 571 kr. 
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Karin Hultman och Johanna Unga, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Teknik i förskolan – praktiknära forskning. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 36 687 kr. 

Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik 
Classroom Performance: Conversation Analysis and Foreign Language Teaching and Learning. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 54 932 kr. 

 

Beslut 

Områdesnämnden för humanventenskap beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 

 


