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Beslut om ledamöter i Beredningen för lärarutbildning (BULA)  

Områdesnämnden inrättade 2018-01-31 Beredningen för lärarutbildning (BULA) för 
mandatperioden 2018-2020. Beredningen ska ha följande sammansättning: 

 Ordförande: en av de två vicerektorerna eller den som vicerektor utser i sitt ställe.  

 Vice ordförande: utses av vicerektor bland beredningens ledamöter. 

 Tio lärarrepresentanter, varav minst fyra vardera från Humanistisk och 
Samhällsvetenskaplig fakultet och en från Juridisk fakultet.  

 Studentkåren erbjuds att delta med två studentrepresentanter. 

För att säkerställa en nära koppling till beredning och beslut om övrig utbildning inom 
området, bör ordföranden vara ledamot av områdesnämnden och minst en lärarrepresentant 
vara ledamot av områdesnämndens Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Bland lärarrepresentanterna bör representation eftersträvas från dels programansvariga 
institutioner, dels institutioner med kursdel i utbildningsvetenskaplig kärna, dels 
ämnesinstitutioner med uppdrag i någon av lärarutbildningarna. Representanter bör i första 
hand väljas som har ett övergripande utbildningsansvar vid respektive institution. 

Områdeskansliet utser två personer som kanslistöd till beredningen. I kanslistödet ska minst 
en utbildningsledare ingå. 

 
Beslut 

Vicerektor beslutar, på delegation av Områdesnämnden för humanvetenskap och i enlighet 
med förslag från Humanistiska, Juridiska respektive Samhällsvetenskapliga fakulteten, om 
följande ledamöter i BULA: 

Ordförande:  

Annika Ullman, professor och vicedekanus, Samhällsvetenskaplig fakultet, ledamot av 
områdesnämnden 

Vice ordförande: 

Ken Benson, professor och vicedekanus, Humanistisk fakultet, ledamot av områdesnämnden 

Lärarrepresentanter från Humanistisk fakultet: 

Ken Benson, professor och vicedekanus, Humanistisk fakultet, Romanska och klassiska inst. 
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Maria Lim Falk, universitetslektor, Inst. för svenska och flerspråkighet 

Anders Philipsson, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik 

Ulrika von Schantz, universitetslektor, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik 

Mattias Tydén, universitetslektor, Historiska institutionen 

Lärarrepresentant från Juridisk fakultet: 

Anna Kaldal, universitetslektor, Juridiska institutionen 

Lärarrepresentanter från Samhällsvetenskaplig fakultet: 

Margareta Aspán, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Jon Nyhlén, biträdande lektor, Statsvetenskapliga institutionen 

Ylva Ståhle, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik 

Helén Knutes Nyqvist, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen 

Stockholms universitets studentkår: 

Inga studentrepresentanter har ännu utsetts. 

Kanslistöd: 

Kanslistöd utses av områdeskansliet (två personer varav minst en utbildningsledare). 

 

Astri Muren, vicerektor 


