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Humanistiska fakulteten 2020

Den pandemi som drog över världen år 2020 påverka-
de Umeå universitet och den humanistiska fakulte-
tens verksamhet på flera sätt. Fakultetens medarbe-

tare lade ned ett stort arbete på att ställa om undervisning, 
forskning, administration och samverkan till distansunder-
visning och hemarbete. När fokus förflyttades till att lösa 
problem som uppstod i pandemins spår, innebar det att vissa 
planerade aktiviteter förändrades, ställdes in, eller sköts på 
framtiden. De förändringar i arbetssätt och resmönster som 
pandemin medförde för studenter och medarbetare kommer 
med stor sannolikhet att påverka fakultetens arbete under 
överskådlig tid. 

Pandemins följder under 2020 föranledde direkta beslut och 
åtgärder. När det gällde undervisningen var det framförallt 
inom fakultetens estetiska och konstnärliga utbildningar 
som prefekter med stöd av fakultetsledningen beslutade om 
alternativa undervisnings- och examinationsformer, men 
även andra campusförlagda utbildningar ställde om med 
kort varsel. Några institutioner avsatte medel för lärare som 
behövde extra tid för omställningen. I stort sett gick omställ-
ningen till digital undervisning bra vid humanistisk fakultet. 
En bidragande orsak är att det på institutionerna finns stor 
erfarenhet av nätburna distanskurser liksom att Humlab kom 
att utgöra ett viktigt stöd.

När det gällde pandemins följder för forskarutbildning och 
forskning fattade fakultetsnämnden ett extra budgetbeslut 
våren 2020 och avsatte särskilda medel till en covid-fond för 
att stödja de forskare som konkret påverkades negativt av re-
serestriktioner och stängda institutioner. En utlysning riktad 
till externfinansierade projekt, postdoktorer och doktoran-
der med planerad disputation läsåret 2020/21 gjordes och 

föranledde stöd, företrädesvis till personer som inte kunnat 
utföra planerade fältarbeten eller arkivstudier. Dekan fattade 
beslut om disputationer som delvis gjordes digitala, med 
tekniskt stöd av Humlab. 

Bilden av hur pandemin har påverkat forskningen vid 
fakulteten är splittrad: å ena sidan har forskare fått mer 
sammanhållen tid att ägna sig åt egen forskning, å andra 
sidan har begränsad tillgång till forskningsmaterial gjort 
att viss forskning inte har kunnat utföras. Hemarbetet kan 
också ha påverkat mående och motivation och därmed 
produktiviteten negativt. Internationella undersökningar har 
påvisat att pandemin påverkat jämställdheten negativt och 
inom forskning visar studier att kvinnors produktivitet har 
gått ned. I Sverige har barnomsorg och skolor för yngre barn 
hållit öppet under året, däremot har äldre barn och ungdo-
mar vistats hemma under långa perioder. Hur det påverkar 
villkoren för kvinnor och män inom akademin i Sverige och 
vid humanistiska fakulteten återstår att se.

Som framgår av fakultetens berättelse för 2020 har alla 
medarbetare och studenter trots det läge man befunnit sig 
i fullföljt en rad viktiga åtaganden och även arbetat med 
utvecklingsarbete, och därmed lagt grunden för att skapa 
förutsättningar för vidare utveckling av undervisning och 
forskning vid humanistisk fakultet.

Åsa Karlsson Sjögren, dekan

Åsa Karlsson Sjögren, dekan

4 Foto: Ulrika Bergfors
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Fakultetsledningen och kansliet
Under året leddes fakulteten av Åsa Karlsson Sjögren (de-
kan), Torkel Molin (prodekan), Per Axelsson (vicedekan), 
Lena Högback (kanslichef ) och Ann-Catrine Eriksson (biträ-
dande kanslichef ). Vid Kansliet för humaniora fick under 
2020 (fr.o.m. 2020-08-01) Peter Lexelius anställning som 
fakultetssamordnare (med ansvar för planering, uppföljning, 
internationalisering och samverkan).

Humanistiska fakultetsnämnden
Humanistiska fakultetsnämnden har under 2020 samman-
trätt åtta gånger. Ordförande är dekan Åsa Karlsson Sjögren 
och prodekan Torkel Molin är vice ordförande. Nämnden 
har fem ordinarie ledamöter, en extern ledamot, en dok-
torandrepresentant och två studentrepresentanter. Årets 
samlade dagordning har 127 ärenden. Verksamhetsplanering 

Prefekter, föreståndare och kanslichef 2020 

Stina Wikberg 
Institutionen för  
estetiska ämnen

Karin Ljuslinder 
Institutionen för  kultur-  
och medievetenskaper

Krister Stoor  
Várdduo – Centrum för  

samisk forskning 

Jonas Nilsson 
Institutionen för  

idé- och samhällsstudier

Katrin Holmqvist-Sten 
Konsthögskolan

Lena Högback 
Kanslichef 

Humanistiska fakultetens kansli

Daniel Andersson   
Institutionen för  

språkstudier

Katarina Pierre 
Bildmuseet

Stefan Gelfgren (till 2020-08-14)
Ulf Sandqvist (från 2020-08-15) 

Humlab

och uppföljning har ägnats mest tid där budget, verksam-
hetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut, revidering av 
arbetsordning och delegationsordning samt uppföljning av 
studieplaner (allmänna och individuella) har varit viktiga 
punkter. Fakultetsnämnden har utöver detta bland annat 
beslutat om principer för samt utlysning av publiceringsba-
serad resurs, utlysning av doktorandutrymmen samt använd-
ning av myndighetskapital.

Dekanens beslutsmöte
Dekanens beslutsmöte äger rum varje måndag klockan 11:00, 
vilket under året resulterat i 37 möten där totalt 468 beslut 
har fattats.

Foto: Andreas Norlén
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Anställningskommittéerna, budget- 
kommittén och kommittén för lika villkor

Anställningskommittén för läraranställ-
ningar på vetenskaplig grund
Anställningskommittén för läraranställningar på vetenskaplig 
grund leds av Annelie Bränström-Öhman och har förutom 
Annelie ytterligare sex ledamöter inklusive en representant 
för de forskarstuderande. Dekan Åsa Karlsson Sjögren är 
adjungerad i anställningskommittén. Fr.o.m. 2020-07-01 
utökas kommittén vid hantering av anställningsärenden på 
konstnärlig grund med två ledamöter. Under 2020 har kom-
mittén haft tio möten. Kommittén har under året behandlat 
anställningsprofiler, anställningar av universitetslektorer, 
anställning av biträdande universitetslektor, docentären-
den, professorsärenden (anställning och befordran), samt 
befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor. 
Under 2020 har ett har det förts en diskussion i anställnings-
kommittén angående om det ska vara möjligt att antas som 
docent i två ämnen.

Anställningskommittén för läraranställ-
ningar på konstnärlig grund  
Anställningskommittén för läraranställningar på konstnärlig 
grund är en kommitté som har drivits gemensamt av huma-
nistisk och teknisk naturvetenskaplig fakultet fram t.o.m. 
2020-06-30. Kommittén för läraranställningar på konstnärlig 
grund har letts av dekan Mikael Elofsson och dekan Åsa 
Karlsson Sjögren och har fyra ledamöter och två studeran-
derepresentanter. Kommittén har under året behandlat 
anställning av en professor samt ett befordringsärende. 
Anställningskommittén för läraranställningar på konstnärlig 
grund avvecklades 2020-07-01 och efter det hanterar Anställ-
ningskommittén för läraranställning på vetenskaplig grund 
även anställningsärenden på konstnärlig grund. 

Budgetkommittén
Budgetkommittén leds av Per Ambrosiani och utgörs av sex 
ledamöter, där dekan Åsa Karlsson Sjögren samt prodekan 
Torkel Molin ingår, en doktorandrepresentant och en stude-
randerepresentant. Kommittén hade sex möten under året. 
Förutom budget, prognoser och bokslut för institutioner och 
fakultet har kommittén berett ärenden för nämnden, bland 
annat tilldelning av HST för innevarande och kommande år, 
stödåtgärder med anledning av Covid-19 och samfinansiering 
av forskningssatsningen för perioden 2020-2024 . Kommittén 
kallade två enheter och en institution till samtal om deras 
ekonomiska situation.

Kommittén för lika villkor
Humanistiska fakultetens kommitté för lika villkor har 
sammanträtt vid sex tillfällen under året, Kommittén leds av 
AnnCristin Winroth, tillika företrädare för Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper. Kommittén består av en eller 
två företrädare för varje institution/enhet samt för kårsek-
tionerna Humdok och Humsek. Ett av målen för kommitténs 
arbete under året har varit att öka kännedomen om univer-
sitetets lika villkorsarbete i stort och framför allt synliggöra 
fakultetens och institutionernas arbete och aktiviteter. Plane-
rade aktiviteter för studenter och anställda under 2020 har 
ställts in p.g.a. pandemin. 

Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitté 
leds av vicedekan Per Axelsson och ledamöterna består av 
fakultetens dekaner, institutionernas biträdande prefekter, 
biträdande föreståndare för Humlab, en representant för 
Konsthögskolan samt en representant vardera för kårsek-
tionerna Humsek och Humdok. Biträdande föreståndare 
för Várdduo är adjungerad i kommittén. Kommittén hade 
nio möten samt ett heldags- och ett halvdagsinternat under 
2020. Under året har satsningarna på AI-forskning, både 
nationellt och lokalt, varit ett återkommande tema för 
diskussion. Kommittén har även arbetat med riktlinjer för 
disputation vid fakulteten, hållbar utveckling inom forska-
rutbildningen, samt bevakat frågan om coronapandemins 
påverkan på fakultetens forskning och forskarutbildning.

Utbildningsstrategiska kommittén leds av prodekan  
Torkel Molin och består av institutionernas studierektorer, 
en studieadministratör, en pedagogisk meriterad lärare och 
två studeranderepresentanter. Kommittén har hållit nio 
möten och två halvdagsinternat. Under året har exempelvis 
rutiner för det nya kvalitetssystemet vidareutvecklats och 
frågor om breddat deltagande och reell kompetens, hållbar 
utveckling och internationalisering diskuterats. Ett nytt 
program på avancerad nivå, Masterprogram i landskapsarke-
ologi/miljöarkeologi, har beretts.

Forskningsstrategiska kommittén och  
utbildningsstrategiska kommittén

STUDERANDEREPRESENTANTER 
åTERFINNS I ALLA BEREDANDE  

ocH BESLUTANDE oRGAN.

Foto: Malin Grönborg
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Utbildning vid fakulteten
Humanistisk fakultet har en lång tradition av att ge utbild-
ning i form av fristående kurser och än i dag är det friståen-
de kurser som lockar absolut flest studenter. Sett till antal 
studenter 2020 läste nära 90 % av studenterna fristående 
kurser. Utbildningsprogrammen läses huvudsakligen av 
yngre studenter, medan studentrekryteringen till fristående 
kurser, både på campus- och distanskurser, är bredare. Det 
är stor spridning åldersmässigt och geografiskt och studen-
terna läser fristående kurser av många olika anledningar 
(t.ex. för att ta en examen, som fortbildning eller för bildning 
i allmänhet). 

Enligt de kriterier för utbildningsutbud som fakultetsnämn-
den antagit för 2020 så har program med programkurser 
och fristående kurser som är obligatoriska för en kandidat-
examen högsta prioritet. Fakulteten har som mål om att 10 % 
av helårsstudenterna ska läsa på avancerad nivå och därför 
är även kurser och program på avancerad nivå prioriterade. 
Under 2020 läste 8,7 % av studenterna på avancerad nivå. 

En stor del av fakultetens utbildningsutbud ges som distans-
kurser och nästan hälften av studenterna vid fakulteten läser 
distanskurser. Kurserna lockar en bredare grupp studenter 
än campusutbildningarna och är centrala för fakultetens 
bidrag till det livslånga lärandet. Fakulteten har genom åren 
utvecklat god kvalitet på distansutbildningarna och det finns 
ett väl fungerande stöd, för lärare såväl som för studenter, 
i form av IKT-coacher och i Humlabs utbud av kurser och 
workshops. Fakulteten påbörjade under 2020 övergången till 
den nya lärplattformen Canvas. Erfarenheterna av distansun-
dervisning och stöd från Humlab och IKT-coacher har varit 
en tillgång under pandemiomställningen. 

Fakulteten har ett stort utbud av kurser som kan räknas till 
regeringens satsning på kurser inom livslångt lärande, både 
på grundnivå och avancerad nivå. Den satsningen medförde 
att institutionerna gjorde större intag under sommaren och 
höstterminen för att möta det väntade behovet av omskol-
ning till följd av pandemin. Framför allt är det fakultetens 
programutbildningar som har kontakter med omgivande 
samhälle genom program- och branschråd som har externa 
ledamöter.

För att stötta nätstudenter på regional nivå har fakulteten 
inlett samarbeten med lärcentra i Härnösand, Skellefteå och 
Örnsköldsvik. Syftet är att gemensamt utveckla olika former 
av stöd till studenter som läser på distans från dessa orter 
och därigenom göra fakultetens utbildningar mer attraktiva 
och kvalitativa. Fakulteten hoppas öka och bredda rekry-
teringen av studenter som finns i närliggande regioner. Ett 
pilotprojekt med studiegrupp startades under hösten 2020.

Forskning stärker utbildning
Att lärare ska forska och forskare undervisa i högre utsträck-
ning än idag är ett prioriterat mål för fakulteten. Ett mål är 
att identifiera åtgärder för att öka forskningsanknytningen 
av fakultetens utbildningar och därigenom höja kvaliteten på 
utbildningarna.

I februari 2020 hade Forskningsstrategiska kommittén och 
Utbildningsstrategiska kommittén en gemensam planerings-
dag för att stärka kopplingen mellan verksamhetsområdena 
och för att initiera arbete kring utvecklingen av bättre forsk-
ningsintegrerad utbildning. Projektet resulterade i ett upp-
följningsmöte på fakultetsnivå för att vidareutveckla initiativ, 
erfarenheter och goda idéer samt fortsatta diskussioner på 

Forskning och utbildning

2 974 
helårsstudenter, totalt

52% 
andel distans/nät

41%
helårsstudenter program 

79%
disputerade lärare

64%
andel kvinnor  

81
inresande studenter

institutionsnivå. Arbetet har resulterat i reviderade utbild-
nings- och kursplaner men även nya kurser. Inom fakulteten 
finns sedan tidigare så kallade profilkurser som är kurser 
på avancerad nivå med tydlig forskningsanknytning som är 
sökbara för merparten av fakultetens studenter, där utbu-
det ständigt förnyas och under 2020 har det inrättats nya 
profilkurser som bygger på pågående forskning vid fakulte-
ten. Under 2020 gavs även sommarkurser på avancerad nivå 
med tydlig forskningsanknytning. Fakulteten har följt upp 
frågan om forskningsintegrerad utbildning i samband med 
de dialoger som hölls efter att alla utbildningar på grundnivå 
och avancerad nivå lämnat in verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan (aktivitet 6 i kvalitetssystemet).

Fakulteten har en stor andel disputerade lärare – i oktober 
2020 var 79 % av lärarna disputerade. Under året gjordes 
utlysningar av medel för forskningstid för fakultetens lärare, 
bland annat genom publiceringsbaserad resurs och docent-
medel. Även såddmedel utlystes under 2020. Dessa riktade 
sig till lärare och forskare som ämnade skriva ansökningar 
till externa forskningsfinansiärer. En princip som fakulteten 
tillämpade för att uppmuntra att forskande personal deltog 
i undervisning på grund- och avancerad nivå var att endast 
finansiera forskning i tjänsten för anställda upp till 80 % av 
tjänstgöringen. Vid institutionerna arbetar ledningarna aktivt 
för att få in forskande lärare i undervisningen och majorite-
ten av doktoranderna vid Humanistisk fakultet undervisar 
under sin forskarutbildning.

Hållbar utveckling i utbildning och  
forskning
Humanistiska fakultetsnämnden tog under 2019 fram de-
finitioner av hållbar utveckling där humanioras bidrag till 
att hantera samhällets utmaningar lyfts fram och fakulteten 
arbetar vidare med att identifiera åtgärder för att integrera 
hållbarhetsperspektivet i hela verksamheten. 

Efter en genomgång av verksamhetsberättelse/verksam-
hetsplan för utbildningar (aktivitet 6 i kvalitetssystemet för 
utbildning) och efterföljande dialoger med utbildningarna i 
februari 2020 framkom att hållbar utveckling kunde utveck-
las och tydligare synliggöras inom fakultetens utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Därför hölls ett gemensamt 
digitalt internat för utbildnings- och forsningsstrategiska 
kommittéerna i oktober med inbjudna gäster vilket resultera-
de i revideringar av kurs- och utbildningsplaner samt fortsatt 
dialog med institutionerna. En hållbarhetsutbildning för 
lärare har diskuterats.

Under 2020 har ett fakultetsgemensamt projekt, Humanis-
tiska kompetenser, startats och ett arbete med att ta fram 
dokument och verktyg som syftar till att för studenter och 
andra intressenter synliggöra och lyfta fram den kompetens 
som studenter i en utbildning erhåller under och efter ut-
bildning. Som ram för det projektet finns Agenda 2030 samt 
Unescos listade nyckelkompetenser för att hållbarhetsmålen 
ska uppnås, eftersom det är ett sätt att synliggöra hur stu-
denterna kommer att bidra till utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle. Projektet syftar till att belysa hur studenter som 
läser humanistiska utbildningar kan påverka och utveckla 
omgivande samhälle, vara redo för en framtida arbetsmark-
nad och ge studenterna större kunskap om de kompetenser 
de utvecklar under utbildning.

Den kollegiala granskningen av två av fakultetens forskarut-
bildningsämnen och översynen av samtliga forskarutbildn-
ingsämnens verksamhetsberättelser för 2019 pekade på 
brister inom området hållbar utveckling inom flera av dessa 
ämnen. Som åtgärd för att säkerställa att perspektiv på håll-
bar utveckling integreras i samtliga forskarutbildningar fast-
ställde fakultetsnämnden i november 2020 en handlingsplan 
för hållbar utveckling inom forskarutbildningen. I handlings-
planen ingick även seminarier riktade till fakultetskollegiet, 
både på fakultets- och institutionsnivå, som syftar till att stär-



1312
65,3

mnkr erhållna forskningsbidrag
200

publikationer
107

antal aktiva doktorander

ka den generella kompetensen inom området. I november 
2020 hölls ett seminarium på temat hållbar utveckling riktat 
till fakultetens handledare inom forskarutbildning.

Flera av fakultetens forskare deltar i universitetets tvärveten-
skapliga nätverk för hållbar omställning Umeå Transforma-
tion Research Initiative, UTRI, där samverkan med omgi-
vande samhälle och andra lärosäten är en prioriterad del av 
verksamheten.

Jämställdhetsintegrering och mångfalds-
perspektiv i utbildning och forskning
Jämställdheten mellan kvinnor och män på Humfaks utbild-
ningar beaktades under 2020 vid rekryteringsaktiviteter och 
vid utlysningar av medel för utveckling av utbildningar vid 
fakulteten. Under 2020 har även mallen för verksamhetspla-
nering och verksamhetsberättelse för utbildning förbättrats 
(aktivitet 6 i kvalitetssystem för utbildning) för att bättre 
kunna samla in information om könsfördelningen gällan-
de studenter och lärare, men också om hur perspektivet i 
utbildningen tas upp (perspektivet omfattar även kursernas 
innehåll, exempelvis: litteraturlistor, genusperspektiv, meto-
der, kritiska perspektiv). Utifrån den kartläggning som gjorts 
konstateras att det varierar hur jämställda våra utbildning-
ar är. 63 % av studenterna är kvinnor vilket är i linje med 
nationella förhållanden inom humaniora. Fakulteten arbetar 
ständigt för en jämn könsfördelning vid representation av 
studenter eller i samband med marknadsföring av kurser 
eller annan verksamhet. Fakulteten fortsätter att arbeta med 
frågor som rör jämställdhetsintegrering, mångfaldsperspek-
tiv och lika villkor med både anställda och studenter. Fri-
stående kurser och distanskurser ses som en väg att genom 
breddad rekrytering nå ut till nya studentgrupper. 

En översyn av principer för fördelning av anslagsfinansierad 
forskningstid till fakultetens anställda har kommit fram till 

att det finns fördelningskriterier som kan missgynna kvinn-
liga anställda. Fakulteten har inlett en diskussion med insti-
tutions- och enhetsledningar samt med fakultetsnämndens 
ledamöter för att hitta en lösning på problemet. Åtgärder 
planeras inför nästa års tilldelning av anslagsfinansierad 
forskningstid till fakultetens anställda. Fakulteten har under 
2020 fortsatt verkat för en jämställd könsfördelning vid 
rekrytering av professorer där fördelningen mellan könen 
fortsatt är ojämn. Fakulteten har under 2020 med ett positivt 
resultat använt befordringsinstrumentet för att jämna ut 
könsfördelningen bland professorerna.

Fakulteten har i kvalitetsförstärkande syfte utlyst medel för 
pedagogisk kompetensutveckling, exkursioner, samt för 
utbildningssamarbeten inom fakulteten. Färre lärare har 
ansökt om pedagogisk meritering under 2020 jämfört med 
2019 men trots det så har antalet meriterade och excellenta 
lärare ökat väsentligt under den senaste treårsperioden och 
trenden är fortfarande positiv.

Inom forskarutbildningen behandlas etikfrågor inom de olika 
forskarutbildningarna samt som kursinslag inom Humanistis-
ka fakultetens forskarskola och samtliga forskarutbildnings-
ämnen vid fakulteten berör etikfrågor i sina ämnesspecifika 
metodkurser. Forskningsansökningar seminariebehandlas 
i normalfallet och där tas också frågor om etik i normalfal-
let upp på ett tidigt stadium i forskningsprocessen. Inom 
både religionsvetenskap och filosofi bedrivs framgångsrik 
forskning som rör just etik, vilket gör att vi inom fakulteten 
har mycket goda kunskaper om etikfrågor på metanivån. 
Forskningsstrategiska kommittén diskuterar ibland specifika 
frågor om etik när sådana kommer upp. Hösten 2020 bjöds 
Erika Sörensson från Enheten för forskningsstöd och samver-
kan in till ett av kommitténs sammanträden för att informera 
om etikarbetet vid universitetet centralt.

Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) är 
organisatoriskt placerat under universitetsdirektören, och 
administreras av Konsthögskolan och i uppdraget ingår bl.a. 
att stödja och uppmuntra samverkan mellan konstnärlig 
forskning och forskning på vetenskaplig grund vid Umeå 
universitet. Ingående organisatoriska enheter i centrumet är 
Bildmuseet, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konst-
högskolan, Humlab samt Institutionen för estetiska ämnen. 
Humanistiska fakulteten har under 2020 aktivt arbetat med 
formeringen av centrumet.

Utlysning av såddmedel under 2020 riktades främst mot 
ansökningar till internationella finansiärer, såsom Nord-
forsk och EU:s ramprogram. En särskild satsning på fakulte-
tens docenter som inleddes 2018 har fortsatt med utlysning 
av 20 % utrymme i tjänstgöringen till docenter som ämnar 
skriva projektansökningar. Humanistiska fakulteten har även 
premierat framgångsrika forskare genom utlysningen av 
publiceringsbaserad resurs, där fakultetens forskare ansöker 
om 30–50 % utrymme för forskning i tjänsten under 2 år. 
Fördelningen av utrymmena görs på grundval av ett poäng-
system som baseras på bibliometriska data.  

Under 2020 har humanistiska fakulteten genom enheterna 
Humlab samt MAL/SEAD arbetat aktivt med behovsinvente-
ringen av nationell infrastruktur via VR-RFI. Tre av fakultetens 
behov blev rankade för att gå vidare till ansökningsomgången 
under 2021.MAL/SEAD blev partner i två Europeiska forsknings-
infrastrukturer: IPERION-HS och ARIADNE. SEAD erhöll dessut-
om ytterligare finansiering via ett RJ-projekt om dendrokonolo-
giska data (med Lunds universitet som anslagsförvaltare).

Fakulteten har under året satsat aktivt på att stödja ansök-
ningar om medel inom WASP-HS. Från fakulteten ingår två 
ledamöter i universitetets centrala grupp RAI för strategiska 
frågor gällande AI.

Insatser har gjorts vid fakulteten för att stödja negativa in-
verkningar av covid-19 på forskning. Medel avsattes i budget 
för att stödja externfinansierade projekt och postdoktorala 
projekt som påverkats negativt av pandemin. Fyra externfi-
nansierade projekt och fem postdoktorala projekt erhöll stöd 
genom denna satsning. Dessutom beviljades två av fakulte-
tens doktorander i slutskedet av sina utbildningar förläng-
ning av sina anställningar som kompensation för aktiviteter 
som skjutits upp p.g.a. pandemin.

Kreativitet och nytänkande  
i utbildning och forskning
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Arkeologiprogrammet

Branschutbildningen för museer och kulturarv

Humanistiskt samhällsprogram - Historia

Journalistprogrammet

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

Kandidatprogrammet i fri konst

Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

Masterprogram i miljöarkeologi

Humanistiska fakulteten bedriver forsning samt ger fristå-
ende kurser i en rad ämnen: arkeologi, engelska, estetik, 
estetiska ämnen, etnologi, filosofi, finska, franska, fri konst, 
historia, idéhistoria, italienska, journalistik, konst- och 
bildvetenskap, kreativt skrivande, kulturanalys, lingvistik, 

Grundutbildningsprogram

Utbildningsprogram på avancerad nivå

Ämnen

Minoritetsspråk

Kulturanalysprogrammet

Programmet för kulturentreprenörskap

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för strategisk kommunikation

Teologprogrammet - kandidatutbildning

Masterprogrammet i fri konst

Masterprogrammet i litteraturvetenskap

litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, 
miljöarkeologi, museologi, religionsvetenskap, ryska,  
samiska, samiska språk, samiska studier, skandinavistik, 
spanska, språkdidaktik, svenska och nordiska språk, svenska 
som andraspråk, teologi, tyska och vetenskapsteori.

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Umeå universitet har ett regerings-
uppdrag att erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Humanistisk fakultet bedriver även forskning om samiska språk och 
samisk kultur. 
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Journaliststudenter tog hem Guldspade

Journaliststudenterna Stina Bergström och Jenny Kejerhag 
prisades för sitt examensarbete under Föreningen Grävande 
Journalisters årliga grävseminarium 2020 och mottog Gulds-
paden i kategorin Studentspaden.

I sitt examensarbete uppmärksammade de hur Skellefteå 
kommun lade mycket mer pengar på arbetskläder till mans-
dominerade yrken än de kvinnodominerande. De begärde 

ut 2018 års fakturalista över tre nämnder: samhällsbyggnads-
nämnden, socialnämnden samt för- och grundskolenämnden.

Alltså bestod underlaget av tre nämnder - en traditionellt 
mansdominerad och två traditionellt kvinnodominerade. 
Efter att ha granskat tusentals fakturor kunde de urskilja 
tydliga skillnader och felaktigheter som Skellefteå kommun 
ansvarade för.

Samtidigt som män på samhällsbyggnadskontoret fick hämta 
ut gratis kalsonger får kvinnlig förskolepersonal kämpa för 
minsta lilla klädesplagg. Granskningen visade också att soci-
alnämnden bokfört maskiner, mat och godis på klädkontot.

– Det är en ära att vinna ett så fint journalistpris och jag kan 
knappt förstå att det är sant med tanke på våra motståndare 

som också hade väldigt intressanta och väl utförda gransk-
ningar. Men visst är det ett bevis på att vårt arbete blev upp-
skattat och att det finns ett stort engagemang i dessa frågor.

– Jag hoppas och tror att den ökade vetskapen kring orättvi-
sorna kan ligga till grund för förändrade strukturer i sam-
hället där kvinnorna tillåts kosta lika mycket som männen, 
säger Stina Bergström.

Uppmärksammade ytterligare  
oegentligheter
Under sitt arbete uppmärksammade de också andra bris-
ter. Kommunen dröjde i sina svar och det var svårt att få ut 
offentliga handlingar eller få kontakt med nyckelpersoner. 

Detta var något som lyftes av journaliststudenterna i en an-
nan artikel publicerad i Norran. Kritiken mot hur de hanterat 
utlämningen av allmänna handlingar togs upp i kommunfull-
mäktige där det debatterades om allt verkligen gått rätt till.

Jonas Vågström

Det är en ära att vinna ett så fint journalistpris och jag kan knappt förstå att det är sant med  
tanke på våra motståndare som också hade väldigt intressanta och väl utförda granskningar. 

Foto: FGJ/Chris Anderson
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Disputationer vid fakulteten
Januari
Frida Marklund – pedagogiskt arbete 
Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i 
grundskolans bildundervisning

d

April
Jenny Jarlsdotter Wikström – Litteraturvetenskap 
Materiella vändningar. Läsningar av Parland, Lispector, 
Berg och Byggmäster

Evelina Liliequist – Etnologi 
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera oriente-
ringar

d

Maj
Inês Félix –Historia med utbildningsvetenskaplig  
inriktning 
School Journeys: Ideas and Practices of New Education in 
Portugal (1890-1960).

d

September
Kristina Belancic – Språkdidaktik 
Language policy and Sámi education in Sweden: Ideolo-
gical and Implementational Spaces for Sámi language use

oktober
Moa Sandström – Samiska studier 
Dekoloniseringskonst: Artivism i 2010-talets Sápmi

Kajsa Kuoljok – Etnologi 
Digital information and traditional knowledge: the imple-
mentation of GPS collars in reindeer husbandry

d

November
Peter Bennesved – Idéhistoria
Sheltered Society: Civilian Air raid shelters in Sweden – 
From idea to materiality, 1918—1940 and beyond

d

Decebmer
Nuno Marques – De moderna språkens litteratur 
Atmospheric and Geological Entanglements: North Ame-
rican Ecopoetry and the Anthropocene

Foto: Ulrika Bergfors
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Priser och utmärkelser
Ett urval av priser och utmärkelser som tillfallit Humanistis-
ka fakulteten 2020:

Vetenskapsrådets behovsinventering har valt att ge högsta 
betyg åt Swedish Humanities Labs, som är en gemensam 
satsning av Humanistlaboratoriet i Lund och Humlab vid 
Umeå universitet, för att skapa en nationell forskningsinfra-
struktur för humaniora.

Lena Maria Nilsson, biträdande föreståndare vid Várdduo 
– Centrum för samisk forskning och projektkoordinator vid 
Arktiskt centrum (Arcum) har tilldelats den av Napoleon Bo-
naparte instiftade förtjänstutmärkelsen ”L’Ordre des Palmes 
Académiques”.

Journaliststudenterna Stina Bergström och Jenny Kejerhag, 
båda vid Umeå universitet, prisades för sitt examensarbete un-
der Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium.

Hedersdoktor
Paul Bahn, arkeolog från Storbritannien, har av Humanistis-
ka fakulteten utsetts till hedersdoktor 2020.

Meriterade lärare
Under året har Björn Norlin, Katarina Gregersdotter, Lorentz 
Edberg, Marlene Johansson Falck och Merja Torvinen utsetts 
till meriterade lärare.

Pedagogiska pristagare
Linn Eckeskog, universitetslektor i medie- och kommuni-
kationsvetenskap, har erhållit Humanistiska fakultetens 
pedagogiska pris. Hon fick priset för att sitt pedagogiska 
engagemang och för att hon utvecklar och professionaliserar 
samverkan mellan medie- och kommunikationsbranschen 
och studenter inom fältets programutbildningar.

Docenter
Tre nya docenter har antagits 2020: Sofia Jeppsson, Johanna 
Overud och Anna Sténs.

Utnämningar och utmärkelser

Sofia Jeppsson 
Docent i filosofi

Johanna overud 
Docent i historia

Anna Sténs 
Docent i historia

Lorentz Edberg – meriterad lärare

Vad betyder utnämningen för dig?
Utnämningen känns som ett bevis på min lärarskick-
lighet, som bygger på många år av undervisning på 
inom och utanför universitetet.

Hur skulle du beskriva ditt sätt  
att lära ut?  
Jag skulle beskriva min undervisning som elevaktiv 
med en öppenhet för nya undervisningsidéer. Det är 
en undervisning där den proximala utvecklingszonen 
har en stor betydelse.

Har du några särskilda  
pedagogiska knep?
Att utmana studenten att tänka utanför sin egen 
bekvämlighetszon.

Har du något tips till någon som  
precis har börjat undervisa?
Att så snart som möjligt sätta sig in i de regler och 
förordningar som gäller för att undervisa på ett 
universitet.

Foto: Mikael Heinonen
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utbildning). I övrigt fick de olika utbildningarna konkreta 
förslag på hur de kan vidareutveckla respektive utbildning. 

 Två forskarutbildningsämnen genomgick kollegial extern 
granskning under 2020: forskarutbildningsämnet etnologi 
och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsve-
tenskaplig inriktning. Granskarnas omdömen om utbild-
ningarna var genomgående positivt, med undantag för 
området hållbar utveckling där brister har upptäckts inom 
fler av fakultetens forskarutbildningsämnen. Med anledning 
av detta har en handlingsplan för hållbar utveckling inom 
forskarutbildning fastställts av fakultetsnämnden med syfte 
att integrera hållbarhetsperspektiv i samtliga av fakultetens 
forskarutbildningar. Handläggningsordningen för kollegial 
extern granskning reviderades i november.

Löpande under året har implementeringen av det reviderade 
kvalitetssystemet för Umeå universitet varit en central del av 
fakultetens arbete rörande utbildning. Humanistisk fakultet 
har som mål att 2023 ha implementerat Umeå universitets 
kvalitetssystems aktiviteter på alla utbildningsprogram på 
grundnivå och avancerad nivå samt på det mesta av övrigt 
kursutbud och arbetet har flutit på som planerat under 2020.

Fyra utbildningar genomgick kollegial extern granskning 
under 2020: Journalistprogrammet, samt huvudområdena 
engelska, estetiska ämnen samt etnologi. Utbildningar be-
döms genomgående ha god kvalitet och de uppfyller de na-
tionella examensmålen. Tydligare synliggörande av progres-
sion lyftes i granskningarna och fakulteten har därför infört 
ett system att redovisa progression i den matris som varje 
utbildning redovisar årligen (aktivitet 5 i Kvalitetssystem för 

Kvalitetsarbete för utbildning 2020

Personal och kompetensförsörjning
I sitt kompetensförsörjningsarbete stödjer fakulteten bland 
annat – docentmeritering, inplacering av lärare som merite-
rad eller excellent samt möjligheten till befordran till lektor 
och professor. Under 2020 har fakulteten fortsatt prioritera 
åtgärder att få fler lärare att ansöka om att bli inplacerade 
i universitetets pedagogiska system. Under 2020 har fem 
lärare blivit meriterade. Under 2020 antogs tre docenter vid 
fakulteten. Fakulteten utlyste forskningstid motsvarande 20 % 
för docenter under 2020. 11 docenter fick denna resurs. Även 
under 2020 hade alla tillsvidareanställda universitetslektorer 
möjlighet att söka medel ur den publiceringsbaserade resur-
sen för att meritera sig för framtida befordran. Inom ramen 
för fakultetens strategiska forskningssatsning har Humanis-
tiska fakultetsnämnden under våren 2020 fattat ett budget-
beslut om forskningsutrymmen för 40-60 % under fyra år för 

fyra biträdande universitetslektorer. Under hösten 2020 har 
rekrytering av två biträdande lektorer inletts. 

Ett arbete med att rekrytera en professor i pedagogiskt ar-
bete och en professor i fri konst har fortlöpt under 2019 och 
2020. Detta har resulterat i anställning av två kvinnliga pro-
fessorer under 2020. Fakulteten har inlett rekryteringspro-
cess av ytterligare två professorer, en professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap och en professor i pedagogiskt 
arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Under 2020 har 
fakulteten fortsatt sitt aktiva arbete med att säkerställa att 
möjligheten att befordras till professor kvarstår. För att kun-
na behålla docenters kompetens och även för att öka möj-
ligheten att generera större forskningsprojekt och program 
till fakulteteten, är det strategiskt viktigt att kunna erbjuda 

Foto: Andreas Norlén
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terna har blivit relativt färre dels på grund av att fakulteten 
satsat på att kompetensutveckla och befordra adjunkter och 
dels på grund av universitetets allmänna anställningsstopp 
för universitetsadjunkter. Vid ersättningsrekryteringar av 
universitetsadjunkter strävar fakulteten i första hand efter att 
rekrytera disputerad personal. Under år 2020 befordrades 
en universitetsadjunkt till universitetslektor. Antalet postdok-
torer har ökat vilket är en konsekvens av fakultetsnämndens 
beslut under 2018 och 2019 att använda myndighetskapital 
för att anställa postdoktorer. Man kan även notera att antalet 
teknisk administrativ personal inte har förändrats särskilt 
mycket under perioden. Medarbetarundersökningen 2018 
visar att upplevd arbetsbelastning kopplad till administra-
tion har ökat kraftigt under de senaste åren. Det är därför 
fakultetens uppfattning att den administrativa personal 
som utgör stöd för chefer och kärnverksamheten behövde 
utökas. Könsfördelningen bland lektorer och adjunkter faller 
inom 60 %-40 % ramen och räknas därmed som jämn. Bland 
forskare, postdoktorer och forskarstuderande är kvinnor 
överrepresenterade (64 %, 75 % respektive 66 %) och i kate-
gorin professorer är män överrepresenterade (76 %). Kvinnor 
är överrepresenterade i kategorin teknisk administrativ 
personal (65 %).

årsarbetskrafter per befattning, antal
Fördelning årsarbetskrafter

Adjukter Lektorer Professorer Postdoktorer

Adjunkter Lektorer Professorer Postdoktorer

37
28

117

28

Disputerade lärare
Andeldisputerade lärare

Disputerade lärare Ej disputerade lärare

21%

79%

Ej disputeradeDisputerade

TA-personal
TA-personal

Kvinnor Män

35%

65%

KvinnorMän

framgångsrika docenter vid fakulteten möjligheten att be-
fordras. Under 2020 drev fakulteten fyra befordringsärenden 
där samtliga tilltänkta professorer är kvinnor. Bland profes-
sorerna är könsfördelningen fortsatt ojämn. Här använder 
fakulteten möjligheter till befordran som en åtgärd att under 
de kommande åren uppnå jämn könsfördelning. 

Precis som under de två tidigare åren, utlyste fakulteten un-
der 2020 ett antal postdoktoranställningar i syfte att trygga 
den långsiktiga kompetensförsörjningen. 10 nya postdok-
torer anställdes. Med satsning på en relativt sett stor grupp 
nyanställda postdoktorer kan fakulteten knyta nya juniora 
forskare till sig, som kommer att kunna konkurrera om ex-
terna medel och stärka fakultetens position genom nydanade 
forskning, såväl inom redan etablerade starka forskningsmil-
jöer som i nya och växande forskningsmiljöer. Detta är också 
ett led i fakultetens satsning på ökad internationalisering och 
ökad mobilitet. Under 2020 antogs 31 nya doktorander vid 
fakulteten, varav 14 var kvinnor och 17 män. Totalt har sju 
doktorsexamina utfärdats för doktorer vid fakulteten under 
2020.

För att garantera ett bra söktryck, kunna rekrytera och 
bibehålla kvalificerade lärare samt stärka kopplingen mellan 
utbildning och forskning har fakulteten vid nyanställningar 
sett till att anställningen under en begränsad tid innehåller 
utökad kompetensutvecklingstid utöver den vanliga kompe-
tensutvecklingstiden om 20 %. 

Personal
Antalet årsarbetskrafter och anställa vid den Humanistiska 
fakulteten har ökat under 2020, bl.a. inom befattningska-
tegorierna lektor och postdoktor. Vid fakulteten fanns 420 
anställda 2020 att jämföra med 392 anställda 2019. Andelen 
kvinnliga anställda uppgick till 58 procent av all anställd 
personal vid fakulteten. Antalet årsarbetskrafter för 2020 var 
380 jämfört med 344 för 2019. 

Under 2020 fanns det 30 professorer anställda vid humanis-
tisk fakultet, varav en kallad professor. Universitetsadjunk-

Professorer, andel kvinnor och män

KvinnorMän

Professorer, andel kvinnor och män

Kvinnor Män

24%

76%

Fördelning årsarbetskrafter
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Fördelning, årsarbetskrafter
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En gång per termin är mötestid avsatt inom ramen för facklig 
samverkansgrupp för att diskutera aktuella arbetsmiljöfrågor 
gällande institutioner och enheter samt fakultetskansliet. 
Frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor är stående punk-
ter på FSG-mötena.

Projektet som i samarbete med Feelgood inleddes 2018 och 
var inriktat mot att förbättra doktorandernas arbetssitua-
tion har resulterat i ett antal åtgärder under 2019 och 2020. 
Under 2020 har seminarier för fakultetens studierektorer för 
forskarutbildning, forskningssamordnare och föreståndare 
för forskarskolan genomförts. För att stärka de forskarstude-
randes utbildningsmiljöer och skapa mer attraktiva forskar-
utbildningar ingår fakultetens samtliga doktorander i en fors-
karskola. De doktorander som inte ingår i någon forskarskola 
utanför fakulteten, deltar i Humanistiska fakultetens egen 
forskarskola. Ett kontinuerligt arbete pågår med att följa upp 
kvaliteten på fakultetens forskarutbildningar, dels genom att 
varje forskarutbildningsämne skriver en årlig verksamhetsbe-
rättelse, dels genom den kollegiala granskning som genom-
förs minst vart sjätte år för varje forskarutbildningsämne. 
För att stärka samarbetet kring forskarutbildningen vid hela 

fakulteten finns Nätverket för forskarutbildning vid Huma-
nistisk fakultet (FunHum) som leds av fakultetens forsknings-
samordnare och där studierektorerna för forskarutbildning 
vid varje institution ingår tillsammans med föreståndarna för 
forskarskolan. I nätverkets regi anordnas varje år ett handle-
darkollegium för att stärka handledarnas kompetens.

Vid humanistisk fakultet är arbetet med att upprätta och föl-
ja upp individuella studieplaner delegerat till institutionsni-
vå. Samtliga institutioner har kommenterat avvikelser p.g.a. 
covid-19, men omfattningen av avvikelserna och formerna 
för inrapportering av dessa skiljer sig mellan institutionerna. 
Vissa institutioner rapporterar in låg grad av påverkan p.g.a. 
pandemin och redovisar åtgärder som har vidtagits, medan 
andra rapporterar in en större påverkan och frångår gängse 
former för rapportering av avvikelser.  Institutionernas arbe-
te med doktoranders studieplaner har, utöver rapportering-
en om pandemipåverkan, fungerat väl och de motiverar väl 
de avvikelser som har skett. Den sammantagna bedömning-
en är att institutionerna arbetar aktivt med uppföljningen av 
de individuella studieplanerna.

Humanistiska fakultetens verksamhetsplan för 2020–2022 
lyfter fram god arbetsmiljö och kompetensförsörjning som 
de viktigaste faktorerna att utveckla verksamheten på bästa 
sätt.  Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare är av-
görande för att upprätthålla och stärka kvaliteten i allt arbete 
fakulteten utför. Dessutom är en god kompetensförsörjning 
en viktig del i arbetet med att skapa och vidmakthålla en god 
arbetsmiljö. Under hösten 2019 gav den humanistiska fakul-
tetsnämnden liksom budgetkommittén dekanen ett uppdrag 
att verka för att minska sårbarheten inom fakultetens admi-
nistrativa stödfunktioner, en sårbarhet som förstärks av att 
fakulteten har flera mindre enheter/institutioner.

Under januari - mars 2020 hade fakultetsledning och kansliet 
strategimöten tillsammans med fakultetens prefekter och 
föreståndare om kompetensförsörjning av TA-personal och 
chefsstöd till prefekter och föreståndare. Mötena mynnade 
ut i tre huvudsakliga områden:

•	 Prefekter och föreståndare kom överens om att sam-
verka och hjälpa varandra både när och inför att behov 
uppstår. Det kan gälla längre sjukfrånvaro, oförutsedda 
händelser, rekrytering eller pensionsavgångar.

•	 Sträva efter heltidstjänster vid rekrytering för att få fler 
kvalificerade sökande. Det innebär att enheter och institu-
tioner kan/bör samarbeta, dela tjänster och omfördela ar-
betsuppgifter för att renodla kompetenser vid rekrytering.

•	 Fortsätta rekrytera HR- och ledningsstöd till institutio-
ner och enheter. 

De institutioner och enheter som då hade behov har idag, ett 
år senare, rekryterat och utökat olika former av chefsstöd, i 
första hand inom HR. Detta har skett både i samarbete med 
kansliet och ibland genom delade tjänster. Syftet har varit 
att skapa ett mindre personberoende och mer av en robust 
organisation. 

Två institutioner/arbetsenheter har bytt prefekt/föreståndare 
under 2020. Det visar ytterligare på vikten av samarbete, 
minskat personberoende och en robust stödorganisation.

Några institutioner har skapat ledningsgrupper och i samråd 
med dekan utökat resursen för biträdande prefekter, i syfte att 
i högre grad verka för ett delat ledarskap på institutionsnivå. 

Den ekonompool som ekonomienheten tillsatte efter som-
maren har varit mycket värdefull för en av Humanistiska 
fakultetens institutioner genom att bidra till en tillfällig stabi-
litet under rekryteringsperioden. 

Institutioner och enheter vid fakulteten har upprättat mål för 
arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Lathundar har tagits fram för att chefer och administrativt 
stöd på ett så tidseffektivt sätt som möjligt ska kunna hantera 
anställningsärenden inom ramen för gällande regler och 
riktlinjer.

Fakultetens arbete med att minska lektorernas arbetsbe-
lastning samt förbättra lektorernas arbetsmiljö påbörjades 
i samråd med Feelgood i slutet av 2019 och var planerat att 
genomföras under 2020 men p.g.a. pandemin har projektet 
skjutits upp till 2021.

Fakulteten har arbetat för att öka medvetenheten om Umeå 
universitets policy för arbetsmiljö och lika villkor samt hur 
arbetet med arbetsmiljö och lika villkorsfrågor bedrivs på 
fakulteten. Ett mål har varit att öka insikt i studenters och 
medarbetares individuella ansvar och delaktighet i likavill-
korsfrågor inom studie- och arbetsmiljö inom fakulteten. En 
dialog har initierats med Umeå studentkår och studentom-
budet och fakulteten fortsätter att planera aktiviteter under 
2021. Institutioner har även samarbeten med studenter – 
t.ex. Institutionen för estetiska ämnen har ett lika villkorsråd 
för studenter och Konsthögskolan har ett råd för arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö och lika villkor

Foto: Universitetsservice
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Humanistisk fakultet främjar förståelsen för andra länder 
och för internationella förhållanden genom att internatio-
nella perspektiv är centrala i undervisning och forskning. 
Hösten 2020 gavs den fakultetsgemensamma kursen Studies 
in Humanities 30 ects som kommer att kunna ingå i fakul-
tetsgemsamma avtal. Kursen är ett samarbete mellan fyra 
institutioner och är fakultetens första helterminskurs för 
inresande utbytesstudenter. 

Fakulteten representerar Umeå universitet i det tvärveten-
skapliga nätverket Universitet och svenska institut (USI) 
tillsammans med humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteter och de svenska Medelhavsinstituten. Nätverket 
samarbetar bl.a. kring kurser och internationalisering och 
fakulteten ser här möjligheter att utveckla strategiska relatio-
ner med nationella och internationella lärosäten.

Bildmuseet har visat 5 utställningar som presenterade inter-
nationella konstnärskap och designprojekt där 14 internatio-
nella konstnärer deltog, Humlab har samarbeten med bl.a. 
universiteten i Stavanger och Utrecht, Konsthögskolan har 
forskningssamarbeten med lärosäten i Norden och Spanien.

Kansliet för humaniora har sedan augusti 2020 en fakultets-
samordnare som bl.a. arbetar med internationalisering och 
hur fakulteten kommunicerar och synliggör internationella 
projekt och samarbeten.

Fakulteten har utlyst såddmedel för främjande av internatio-
nella samarbeten och internationella forskningsprojekt äm-
nade för fakultetens forskare och forskningsgrupper vilket är 
i linje med fakultetens mål att på sikt öka andelen forskare 
med externa medel för forskning.

Internationalisering

Samverkan
Vid samtliga fyra av fakultetens institutioner bedrivs sam-
verkan, inom utbildning, forskning och forskarutbildning. 
Vanligt förekommande aktiviteter är folkbildningsinsatser, 
expertuppdrag, deltagande i samhällsdebatter, seminarier 
och populärvetenskapliga publikationer. Vid Institutionen 
för idé- och samhällsstudier har forskare under året sam-
verkat med bl.a. de nordliga landstingen i samband med 
uppstarten av en samisk folkhälsoundersökning. Genom 
Miljöarkeologiska laboratoriets uppdragsverksamhet har en 
omfattande samverkan med nationella och internationella 
aktörer utanför universitetet genomförts. Vid Institutionen 
för estetiska ämnen i lärarutbildningen bedrivs utbild-
ningsvetenskapliga projekt i samverkan med aktörer inom 
skolsektorn, bland dessa Piteå kommun. I det samarbetet 

ingår även utbildningsverksamhet på avancerad nivå. En av 
institutionens forskare bedriver även samverkan i form av 
dialogmöten med skolchefer inom Umeå kommun. Nordisk 
samverkan bedrivs inom slöjdforskningsnätverket SELAS 
(Sloyd Education, Learning and Sustainability).

Inom Humanistisk fakultet har Bildmuseet en särställning 
som den enhet vars verksamhet är helt inriktad mot samver-
kan med det omgivande samhället. Under 2020 har Bild-
museet haft fem stora konstutställningar öppna för allmän-
heten och 162 publika programpunkter. Till detta kommer 
148 utställningspresentationer eller pedagogiska program. 
Bildmuseets pedagogiska verksamhet omfattar skolprogram 
för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 

där cirka 2000 elever från länet deltar varje år. Bildmuseet 
bedriver även interregional samverkan, både nationellt och 
internationellt i norra Skandinavien. Bland annat arrangeras 
fortbildningsaktiviteter för verksamma bildlärare i norra 
Sverige samt Österbotten i Finland. Bildmuseet arbetar aktivt 
för att stärka kunskapsutbytet mellan de nordliga länen 
inom bildkonstområdet genom Konstpedagogiskt nätverk 
där konstpedagoger ingår som arbetar på institutioner eller 
som frilans samt de regionala konstkonsulenterna i de fyra 
nordliga länen. Medarbetare vid Bildmuseet utför även 
expertuppdrag av olika slag. Bland annat museichef Katarina 
Pierre som är ledamot i Insynsrådet för myndigheten Statens 
konstråd på uppdrag av kulturministern och museiintendent 
Anders Jansson som ingår i referensgruppen för utställnings-
arrangörer inom bild- och formkonst, inom myndigheten 
Statens kulturråd.

Bland fakultetens övriga arbetsenheter kan Várdduos sam-
verkan mellan fem universitet i Arktis nämnas. Den sker 
inom nätverket The Arctic Five (Universitetet i Oulu, Umeå 
universitet, Lapin Yliopisto i Rovaniemi, Tromsö universi-
tet och Luleå tekniska universitet). Inom samarbetet har 
seminarier riktade till doktorander i forskarutbildningen 
anordnats och även andra arrangemang på området urfolks-
forskning. Humlab är en annan enhet som har ett långt och 
nära samarbete med Umeå kommun via Kulturskolan f.d. 
Kulturverket och där de ett har pågående projekt kopplade 
till frågor kring användningen av digital teknik för unga med 
olika typer av behov. Dessutom har Humlab samarbeten 
med kulturarvssektorn bland annat genom Västerbottens 
museum. Tillsammans har de arbetat med bevarande och 
digital visualisering kopplat till olika kulturmiljöer.  

Samverkan i form av verksamhetsförlagd utbildning är 
vanligt förekommande på utbildningsprogrammen på kan-
didatnivå. Om praktik inte är obligatoriskt så är det i regel 
ett valbart inslag inom programmen. Externa representan-
ter i programråd och branschråd utgör en viktig koppling 
till branschen och arbetsmarknaden och det är vanligt att 
gästföreläsare med branschanknytning bjuds in till utbild-

ningarna. Dessa externa kontakter är en viktig komponent 
för att utveckla och öka kvaliteten i den verksamhetsförlagda 
utbildningen.

Fakulteten har utlyst medel för kursutveckling för att initiera 
samarbeten med externa parter och skapa nya samverkans-
inslag i utbildningar. Utbildningarnas samverkansinslag följs 
upp genom aktivitet 6 i kvalitetssystemet. Under 2020 har 
kansliet fört humaniora anställt en fakultetssamordnare som 
bl.a. arbetar med samverkan. Humanistiska fakulteten har 
under 2020 riktat utlysningar om medel till anställda med 
syfte att stödja ansökningar om externa medel. 

Foto: Pexels
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