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Verksamhetsplan 2019-2022
Inledning
Denna verksamhetsplan anger hur institutionen arbetar med de lokalt uppsatta målen för verksamheten 2019-2022. Här redovisas hur institutionen inom de olika fokusområdena ansluter sig
till de centrala områden som uttrycks i Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 och
även till egna mål specifikt knutna till institutionens olika verksamheter.
Institutionen för språkdidaktik är unik i sitt slag genom att den samlar språk- och litteraturdidaktisk utbildning och forskning inom en och samma institution. Vid institutionen bedrivs språkoch litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna
språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling.
Institutionens utbildningsuppdrag är omfattande och består av undervisning inom fristående
kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar. Institutionen är programansvarig institution för Grundlärarprogrammets inriktning mot åk F-3 samt för Ämneslärarprogrammets inriktning mot språk. Utbildning ges inom två huvudområden på grundnivå och avancerad nivå, språkdidaktik och svenska som andraspråk. På forskarnivå ges utbildning inom språkdidaktik.
Till institutionen hör följande fristående enheter som har egna uppdrag som delvis skiljer sig
från institutionens kärnverksamhet:
• Nationellt centrum för svenska som andraspråk (med ett nationellt uppdrag)
• Nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (med ett nationellt
uppdrag)
• Språkstudion (resurs för Humanistiska fakultetens institutioner)
Institutionen för språkdidaktik har ett nära samarbete med flera institutioner och enheter vid
universitetet. Främsta samarbetspartners avseende utbildning är:
• Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
• Engelska institutionen
• Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
• Institutionen för kultur och estetik
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Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Institutionen för pedagogik och didaktik
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Institutionen för svenska och flerspråkighet inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning
• Romanska och klassiska institutionen
• Sektionen för uppdragssamordning (vid Områdeskansliet för humanvetenskap)
•
•
•
•

Uppföljning och ansvar
De i detta dokument uppsatta verksamhetsmålen ska följas upp i slutet av varje verksamhetsår.
Uppföljningen av verksamhetsmålen görs i Ledningsgruppen. Prefekten är ytterst ansvarig för
såväl verksamheten på institutionen som för uppföljningen av verksamhetsplanen.
De övergripande målen har arbetats fram av Ledningsgruppen och förankrats hos medarbetarna
i institutionens olika verksamheter. Aktivitetsplaner för de olika verksamheterna, inklusive administrationen, tas fram varje år och knyts till verksamhetsplanen. Uppföljning av aktivitetsplanerna görs inom respektive verksamhet. Nationellt centrum för svenska som andraspråk har
dock en egen omfattande verksamhetsplan baserad på NC:s nationella uppdrag. Denna utgör en
motsvarighet till övriga verksamheters aktivitetsplaner. De verksamheter som har aktivitetsplaner (eller motsvarande) är följande (i alfabetisk ordning):
• Administrationen
• Forskarutbildningen
• Modes (moderna språk och engelska)
• Nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
• Nationellt centrum för svenska som andraspråk (verksamhetsplan)
• Språkstudion
• Svenska
• Svenska som andraspråk

Övergripande områden och mål
Institutionens verksamhetsplan ansluter till de tre centrala områden som uttrycks i Strategier
för Stockholms universitet 2019-2022:
• Forskning och utbildning
• Samverkan och samhällsutveckling
• Verksamhetsstöd
Utöver dessa övergripande områden från SU:s centrala strategier har ISD formulerat ytterligare
ett område för institutionen:
• Arbetsmiljö och lika villkor
Nedan följer en kort beskrivning av varje område. Beskrivningarna syftar till att motivera och
sätta in kommande mål och aktiviteter i sitt sammanhang och följs av mål och aktiviteter för respektive område.
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2.

Ekonomiskt hållbart
utbildningsutbud.

Se över och utvärdera institutionens Prefekt, studierektorer
utbildningsutbud i syfte att uppnå
GN/AN, administrativ chef
ekonomiskt hållbara kurser.
Upprätta kursbudgetar för
institutionens utbildningar.

3.

Ökad prestationsgrad och
kvarvaro i institutionens
lärarutbildningar.

Utveckla språkstödjande aktiviteter/ Programansvariga och
kurser för att stödja studenter i
programråd, studierektorer
akademiskt skrivande och läsande.
GN/AN

4.

Kvalitetssäkrad
forskarutbildning.

Implementera SU:s centrala
kvalitetssäkringssystem.

Prefekt och studierektor FN

Revidera styrdokument.
5.

Forskarutbildning i
svenska som andraspråk.

Skapa forskarutbildningsämne alt.
Institutionsledning och
inriktning i svenska som andraspråk. utsedd arbetsgrupp

6.

Utökat utbud av fristående
kurser och uppdragsutbildningar utifrån samhällets
behov.

Anordna behörighetsgivande somStudierektorer GN/AN
markurser i enlighet med regeringsuppdrag 2017-11-23
U2017/04678/UH.
Utifrån behov utveckla relevanta
fristående kurser och uppdragsutbildningar.

7.

Hållbart utbud av
utbildningsinsatser.

Utveckla den långsiktiga hållbarheten i institutionens utbildningsinsatser.

Studierektorer GN/AN och
föreståndare NC

8.

Ökad samverkan mellan
institutionens olika
verksamheter.

Utveckla institutionens interna
samarbeten i utbildning och
forskning.

Forskarkollegiet, kursansvarig för självständigt
arbete, studierektorer
tillsammans med de olika
verksamhetsföreträdarna

9.

Ökad kunskap om huruvida
lärarstudenter upplever att
de får tillräckliga verktyg
för att undervisa nyanlända
och flerspråkiga elever.

Bjuda in lärarstudenter till samtal
om hur de upplever sina studier.

Ledningsgruppen

Genomföra en serie workshops och
seminarier med NC och lärare från
ISD.

Ökad kunskap om hur
flerspråkiga lärarstudenter
upplever sina studier.
10.

Diskussion i programrådet
om hur kurserna i
Ämneslärarprogrammet
förbereder för arbete i
Komvux.

Medarbetare från NC bjuds in till
programrådet för ämneslärarespråk.

Programansvarig,
Föreståndare NC

11.

Stark forskningsmiljö.

Aktivt stödja disputerades kompetensutveckling och meritering mot
docent- och professorskompetens.

Institutionsledning,
forskarkollegiet

Arbeta för att publicera i högkvalitativa publikationskanaler, bilda en
arbetsgrupp på institutionen för att
skriva en ansökan för fortsatt
ledande forskningsområde.
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12.

Stärkt vetenskaplig
kompetens inom språkdidaktik, inriktning
svenska.

Inleda rekrytering av en professor i
språkdidaktik med inriktning mot
svenska.

Prefekt

13.

Stärkt kompetens inom
språkdidaktik mot yngre
åldrar.

Lysa ut platser i utbildningen på
forskarnivå i språkdidaktik med
särskilt fokus mot yngre åldrar.

Prefekt och studierektor FN

14.

Ökad andel tillsvidareanställd personal.

Utveckla en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Institutionsledning

Utveckla en policy för åtagande av
interna och externa uppdrag.

15.

Kvalitetssäkrad studentoch personalmobilitet.

Inleda rekrytering av minst en
universitetslektor i språkdidaktik
med inriktning mot svenska.

Prefekt

Underhålla och kvalitetssäkra
samarbetet med utvalda utländska
lärosäten och skolor och bevaka
möjligheter till extern finansiering.

Prefekt, studierektorer,
administrativ chef,
internationell koordinator

Samverkan och samhällsutveckling
Samverkan och samhällsutveckling inbegriper såväl forskning som utbildning. Samverkan ska
leda till ömsesidiga fördelar genom flöden av idéer och kunskap mellan institutionen och olika
aktörer i det omgivande samhället och bidra till samhällsutvecklingen, nationellt och internationellt. Skriftliga överenskommelser ska etableras där syfte, avsiktsförklaring och tidsplan
anges.
Institutionen samverkar på flera sätt med det omgivande samhället. En stor del av institutionens
samverkansarbete vänder sig till skolor i regionen, men också till andra lärosäten både i Sverige
och utomlands. Det gäller områden som verksamhetsförlagd utbildning, utvecklingsarbete när
det gäller självständigt arbete, lärares kompetensutveckling, validering av lärares yrkeserfarenhet och uppdragsutbildning. Samverkan med det omgivande samhället sker även genom ideella
föreningar och genom t ex STLS, Stockholms Teaching and Learning Studies. Institutionens personal deltar aktivt i skoldebatten och i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och
ingår i nationella och internationella expertorgan.
Skolverket är ett exempel på en extern aktör med vilken institutionen samverkar. Gruppen för
framtagning av de nationella proven i sfi har etablerade samarbeten med andra provinstitutioner, både nationellt och internationellt. En annan samverkansform på institutionen är adjungering av lärare från verksamheter utanför lärosätet. Anställning av adjungerade lärare är ett led
i säkerställandet av professionsrelevans i lärarutbildningen.
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har ett unikt och förordningsstyrt nationellt uppdrag rörande samverkan med omvärlden kring nyanlända och flerspråkiga barns och
elevers språk- och kunskapsutveckling i och på ett andraspråk. Numera är NC en av de viktigaste
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2.

3.

Förbättrade förutsättningar för en god organisatorisk och social
arbetsmiljö.

Rättvis och jämlik intern
kommunikation.

Bevaka möjligheter till samlokali- Prefekt och
administrativ chef
sering av institutionens personal
genom samtal med dekanus, Personalavdelningen och Fastighetsavdelningen.
Arbeta för en jämnare arbetsbelastning för institutionens
personal.

Chefer för respektive
verksamhet/ämnesområde

Upprätta en kommunikationsstrategi.

Institutionsledning och
kommunikatör

