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Tilldelning av medel för samarbeten inom profilområdena 
 
Områdesnämnden har avsatt medel från myndighetskapitalet för att främja nya forsknings- 
och utbildningssamarbeten inom respektive profilområde. Satsningen innebär att lärare och 
forskare kan söka medel för aktiviteter som stödjer samarbete inom ett profilområde.  
 
Profilområdesmedlen kan sökas inom tre kategorier: 

• Forskning (exempelvis projektansökningar till externa finansiärer) 
• Utbildning (nya, ämnesöverskridande utbildningsinitiativ på grundnivå, avancerad 

nivå eller forskarnivå) 
• Samverkan (exempelvis forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera 

externa parter). 
 

Satsningen pågår 2019–2020. Områdesnämnden utlyser fasta schablonbelopp – c:a fem potter 
à 100 tkr per profilområde.  

Utlysning har skett vid två tillfällen under 2019 med sista ansökningsdag 1 juni respektive 21 
november. Om medel återstår efter 2019 års utgång kan fler utlysningar göras under 2020. 

Ansökningar i andra utlysningen 2019 
Totalt inkom 22 ansökningar om sammanlagt 2 200 tkr (fasta schablonbelopp på 100 
tkr/ansökan).  

Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor 
Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.), professor Mats Hallenberg, professor Michael Hellner, 
professor Francisco Lacerda, professor Tommy Lundström, vicerektor professor Astri Muren 
och professor Jonas Tallberg. 

 

Profilområde Barns och ungas världar & villkor (3 ansökningar) 

Kategori: forskning  

Temperature increase and maternal, reproductive and child health in Eastern Europe and 
Central Asia 
Huvudsökande: Sunnee Billingsley, Sociologiska institutionen  
Medsökande: Kathryn Grace, Dept of Geography, Environment and Society, University of 
Minnesota, Twin Citites 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 
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Utveckla undervisning som skapa reella förutsättningar för att utveckla 
grundsärskolelevers musikkunnande – för demokrati och delaktighet 
Huvudsökande: Viveca Lindberg, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik 
Medsökande: Diana Berthén, Specialpedagogiska inst, samt Anna Backman-Bister, Kungliga 
musikhögskolan 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Kategori: samverkan  

Interdisciplinär konferens: antologi om barnets rättigheter – juridiska och etiska 
utmaningar 
Huvudsökande: Anna Kaldal, Juridiska inst. 
Medsökande: Margareta Aspán, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst., samt Rebecca Adami, 
Inst. för pedagogik och didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

 

Profilområde Internationalisering & migration (1 ansökan) 

Kategori: forskning  

Migration i tre europeiska urbana områden: en jämförande internationell studie 
Huvudsökande: Meeri Hellsten, Inst. för pedagogik och didaktik 
Medsökande: Larissa Mickwitz, Inst. för pedagogik och didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

Profilområde Kulturarv & historiska processer (2 ansökningar) 

Kategori: forskning  

Art as the agent of social-ecological change: towards a new strategy for sustainable urban 
design of eco-cities 
Huvudsökande: Ewa Matchotka, Inst. För Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 
Medsökande: - 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Cultural colonialism 
Huvudsökande: Frantzeska Papadopoulou, Juridiska inst. 
Medsökande: Louise Wallenberg, Inst. för medistudier, samt Daniel Pinheiro Astone, 
Juridiska inst. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 
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Profilområde Makt, demokrati & välfärd (1 ansökan) 

Kategori: forskning  

Quo vadis Catalonia? A normative, political and cultural puzzle 
Huvudsökande: Joseph Soler, Engelska inst. 
Medsökande: Niklas Bremberg, Statsvetenskapliga inst. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

 

Profilområde Normer, rätt & etik (3 ansökningar) 

Kategori: utbildning  

Planering av interdisciplinär master – the child’s rights 
Huvudsökande: Anna Kaldal, Juridiska inst. 
Medsökande: Margareta Aspán, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst., samt Rebecca Adami, 
Inst. för pedagogik och didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Kategori: samverkan  

Solidiaritet och medborgerliga rättigheter i en tid av digital globalisering 
Huvudsökande: Claes Granmar, Juridiska inst. 
Medsökande: - 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Förstärka kandidatprogram i mångfaldsstudier med en referensgrupp 
Huvudsökande: Pia Karlsson Minganti, Inst. för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap 
Medsökande: - 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

Profilområde Samhälle, organisation & individ (2 ansökningar) 

Kategori: utbildning  

An undergraduate program in business, ethnics and sustainability 
Huvudsökande: Erik Angner, Filosofiska inst. 
Medsökande: Företagsekonomiska inst. och Stockholm resilienscenter  



  
  

4 (6) 

 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr, men 
uppmanar de sökande att inkomma med en specificerad budget. 

Kategori: samverkan  

Samverkan avseende bostad- och boendeforskning 
Huvudsökande: Elisabeth Ahlinder, Juridiska inst. 
Medsökande: Ida Borg, Kulturgeografiska inst, samt Peter Ekbäck, Inst. för fastighet och 
byggande, KTH 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

 

Profilområde Språk & lärande (5 ansökningar) 

Kategori: forskning  

Second-language acquisition in migrant parent-child dyads: socioeconomic risk and stress 
Huvudsökande: Erik Pakulak, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst. 
Medsökande: Alexandra Dylman, Specialpedagogiska inst, samt Susan Sayehli, Inst, för 
svenska och flerspråkighet 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr, men 
uppmanar de sökande att inkomma med en sammanslagen budget för projektet (ej uppdelad i 
tre delar). 

Unlearning and relearning practices of gendered language in an Italian context 
Huvudsökande: Malena Gustavsson, Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
Medsökande: Franco Pauletto, Romanska och klassiska institutionen 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Högskoleförberedd? Gymnasieelevers och högskolestudenters akademiska skrivande  
Huvudsökande: Jeanna Wennerberg, Inst, för svenska och flerspråkighet 
Medsökande: Stefan Ekecrantz, Inst. för pedagogik och didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Kategori: samverkan  

Social cognition in grammar: a view from a parallax interview corpus (SCOPIC) 
Huvudsökande: Henrik Bergqvist, Inst. för lingvistik 
Medsökande: Nicholas R. Evans, College of Asia and the Pacific, Australian National 
University 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
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En plattform för att samordna och synliggöra forskningen om profilområdet “Språk och 
lärande” 
Huvudsökande: Maria Koptjevskaja Tamm, Inst. för lingvistik 
Medsökande: - 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

Profilområde Visuella gestaltningar och gränssnitt (5 ansökningar) 

Kategori: forskning  

Hållbara bilder – om utveckling av visuell litteracitet i undervisning för hållbar utveckling 
Huvudsökande: Pernilla Andersson, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik 
Medsökande: Maria Andrée, Inst. för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 
Ann-Sofie Jägerskog, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 
samt Malin Tväråna, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr.  

“If you would be…” – An example of “staging history didactics” and “art-based learning” 
Huvudsökande: Anja Kraus, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik 
Medsökande: Ylva Wibaeus, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik, samt Lotta Jons, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Kategori: samverkan  

Drömmar, konst och funtkionsnedsättning – DrömKonst  
Huvudsökande: Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska inst. 
Medsökande: Stephan Hau, Psykologiska inst., samt Marie-Louise Stjerna, 
Specialpedagogiska inst. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

International network for curatorial educations 
Huvudsökande: Robin McGinley, Inst. för kultur och estetik 
Medsökande: Magdalena Holdar, Inst. för kultur och estetik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Kategori: utbildning  

Visual sources (områdesövergripande utbildning på forskarnivå) 
Huvudsökande: Anna Dahlgren, Inst. för kultur och estetik 
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Medsökande: deltagande lärare från Inst. för mediestudier, sociologiska inst, m.fl. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Totalt föreslår Forskningsberedningen att 14 av 22 ansökningar beviljas och att 1 400 000 kr 
fördelas i detta beslut.  
 

Beslut 
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att bevilja medel för samarbeten inom 
profilområdena enligt Forskningsberedningens förslag. 
 
De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Medlen får användas under ett år från beslut. En 
kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning, ska lämnas till 
områdesnämnden senast ett år från beslut (skickas via e-post till områdesnämndens 
sekreterare). Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden. 
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Utlysning av medel för samarbeten inom Humanvetenskapliga områdets 
profilområden 
 
Humanvetenskapliga området har på rektors uppdrag under hösten 2018 reviderat områdets 
profilområden och anpassat dem till nuvarande verksamhet. Områdesnämndens serie med 
profilseminarier fortsätter och kompletteras under 2019 och 2020 med ett finansiellt stöd till 
forsknings- och utbildningssamarbeten inom profilområdena.  
 
Humanvetenskapliga områdets profilområden är: 

• Barns och ungas världar & villkor 
• Internationalisering & migration 
• Kulturarv & historiska processer 
• Makt, demokrati & välfärd 
• Normer, rätt & etik 
• Samhälle, organisation & individ 
• Språk & lärande 
• Visuella gestaltningar & gränssnitt. 

 
Områdesnämnden har avsatt medel från myndighetskapitalet för att främja nya forsknings- 
och utbildningssamarbeten inom respektive profilområde. Satsningen innebär att lärare och 
forskare kan söka medel för aktiviteter som stödjer samarbete inom ett profilområde.  
 
Stöd prioriteras för ämnesöverskridande samarbeten inom profilområdena som syftar till 
att göra större ansökningar till externa forskningsfinansiärer, främst EU-medel och 
programstöd. Stöd ges också för samarbeten som syftar till att initiera nya 
ämnesöverskridande utbildningsinitiativ. Stödet kan exempelvis avse kostnader för 
workshops, möten, internationellt och nationellt nätverkande, samt för arbetstid för att 
utarbeta forskningsansökningar och förslag på kurser. Stöd ges inte till kontinuerlig 
verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Aktiviteter där flera 
institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från olika fakulteter – 
kommer att prioriteras vid tilldelningen av medel. 
 
Profilområdesmedlen kan sökas inom tre kategorier: 

• Forskning (exempelvis projektansökningar till externa finansiärer) 
• Utbildning (nya, ämnesöverskridande utbildningsinitiativ på grundnivå, avancerad 

nivå eller forskarnivå) 
• Samverkan (exempelvis forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera 

externa parter). 
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Utlysning av medel 
Utlysning sker vid två tillfällen under 2019. Första omgången ägde rum i juni. Sista 
ansökningsdag för den andra omgången är den 21 november*. Utlysningen annonseras ca en 
månad i förväg. De ansökningar som inkommer bereds av områdesnämndens forsknings-, 
utbildnings- eller samverkansberedningar. Beslut om tilldelning fattas av områdesnämnden.  

Satsningen pågår 2019–2020 och omfattar totalt 9 650 tkr. Områdesnämnden utlyser fasta 
schablonbelopp – c:a fem potter à 100 tkr per profilområde. Det går alltså bara att söka detta 
fasta schablonbelopp på 100 tkr i varje enskild ansökan. Vid behov kan områdesnämnden 
besluta om att omfördela medel mellan profilområdena. Om medel återstår efter 2019 års 
utgång kan fler utlysningar göras under 2020. 

Ansökan 
Ansökan ska inledas med områdesnämndens försättsblad (se www.su.se/humanvet). Ansökan 
om bidrag får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska 
fogas en kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. 
Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. 

Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till 
registrator@su.se med uppgivande av diarienummer SU FV-2.1.1-3186-19 i ämnesraden 
senast 21 november 2019*. Ansökan ska vara undertecknad av prefekterna vid berörda 
institutioner. 
 
Bedömningskriterier för forskningsansökningar: 

• en tydlig och angelägen forskningsfråga och en tydlig plan för hur man ska gå till 
väga 

• vid ansökan till externa finansiärer: en redovisning av vart man tänker sända sin 
ansökan 

• genomförbarhet genom gruppens kompetens och sammansättning. 
 
Bedömningskriterier för utbildningssansökningar: 

• kortfattad beskrivning av programmets eller kursens innehåll 
• kursens plats inom huvudområdets/huvudområdenas progressionsstudier 
• motivering av varför programmet eller kursen ska ges (och att den inte konkurrerar 

med redan befintlig utbildning vid Stockholms universitet). 
 
Bedömningskriterier för samverkansansökningar: 

• tydlighet avseende vem/vilka de externa samverkansparterna är, samt deras bidrag till 
projektet 

• en god idé underbyggd av en tydlig argumentation  
• en kortfattad beskrivning av projektets design och aktiviteter. 

Beviljade medel 
De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Medlen får användas under ett år från beslut. En 
kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning, ska lämnas till 
områdesnämnden senast ett år från beslut (skickas via e-post till områdesnämndens 
sekreterare). Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden. 
 
* I en tidigare utlysning har sista ansökningsdag 1 december angivits. Ansökningar accepteras  därför 
även efter 21 november t.o.m. 1 december, men dessa kommer att beredas först i februari 2020. 

http://www.su.se/humanvet
mailto:registratur@su.se
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