
 

Protokoll fört vid 
sammanträde med 
Institutionsstyrelsen Nr 1/2021 

1 (4) 

 

Tid och Plats: 19 januari 2021 kl. 9-12 via Zoom 
  
  
  
  
Närvarande: Anna Chryssafis – Prefekt (ordförande)  

Tore Nilsson – Stf. Prefekt 
Per Blomqvist – Lärarrepresentant  
Karin Boberg – TA-representant  
Christina Hedman – Lärarrepresentant 
Ulrika Magnusson – Lärarrepresentant  
Joakim Sigvardson – Lärarrepresentant (suppleant) 
Francesco Vallerossa – Studentreptresentant (FN) 
Henna Viinikka – Studentrepresentant (GN/AN) 
 

Frånvarande ordinarie 
ledamöter: 

Camilla Bardel  

    Övriga närvarande: Pernilla Rosell Steuer, Eva Nilson (fr. o. m. punkt 14) 
Protokollförare: Margareta Skoglund Ålin 
  
  
  
1. Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
2. Val av justerare Till justerare utses Christina Hedman. 

3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 
4. Föregående protokoll 8 december Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Meddelande från prefekten • Kort lägesrapport om Utredningen av 
styrmodell och organisation för lärarut-
bildningarna på SU. 

6a. Meddelanden från studierektor 
(GN/AN) 

• Terminsstart: Upptaktsdagarna på distans 
och terminsstarten har avlöpt väl för både 
F-3 och Ämneslärarprogrammet språk. 
Det ser bra ut med antagningarna på lärar-
programmen, med något fler antagna på 
Ämneslärarprogrammets språkämnen än 
förra vårterminen. För fristående kurser är 
det ungefär samma antal antagna som 
tidigare vårterminer. Det är fler kandidat-
uppsatser i SVA än vanligt denna termin. 
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• Fler vägar in: Vi har för första gången 
antagit studenter till tre kurser i engelska 
inom projektet Fler vägar in. Projektet 
ingår i ett nationellt regeringsprojekt som 
syftar till att få fler intresserade studenter 
till läraryrket. Den huvudsakliga gruppen 
sökande denna termin består dock av 
redan examinerade lärare som önskar 
utöka sin behörighet.  

• Uppföljning av utvärdering av ämnet 
språkdidaktik: Ämnet språkdidaktik 
utvärderades av HUGO (Arbetsgruppen 
för utbildnings- och kvalitetsfrågor) under 
2020. Vissa punkter behövde förbättras 
och en åtgärdsredovisning ska lämnas in 
till nämnden 31 januari 2021. 

6b. Meddelanden från studierektor (FN) • Institutionen ska till fakulteten redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits inom forskar-
utbildningen med anledning av Corona-
pandemin senast 1 februari. 

• Möte med företrädare för Vallentuna 
kommuns utbildningsförvaltning 18 
januari. Vallentuna kommun finansierar 
en doktorand mot doktorsexamen. 
Presentation av doktorandprojektet och 
diskussion om möjliga samarbetsformer. 

• Forskarutbildningens tillämpningsföre-
skrifter ska revideras. 

• Förberedelsearbete påbörjas inför 
kvalitetsgranskning av forskarutbildnings-
ämnet språkdidaktik som inleds 2022. 

7. Ekonomi Institutionen får ingen återbetalning för 
underprestation för 2020. Istället har 
institutionen överpresterat i utfallet för HÅS 
och HÅP i förhållande till tilldelning med lite 
drygt 2 miljoner kronor. Institutionen har 
därför erhållit ersättning med 1,6 miljoner 
kronor för överprestation. 
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8a. Meddelanden från 
studentrepresentant (GN/AN) 

• Tackar för välkomstdagarna som är 
väldigt uppskattade av studenterna. 

8b. Meddelanden från 
studentrepresentant (FN) 

• Inget att meddela. 

 BESLUTSPUNKTER  

9.  Närvaro- och yttranderätt i 
institutionsstyrelsen 

Beslutar att godkänna förslaget. 

10. Riktlinjer för samskrivning av 
självständigt arbete på Institutionen 
för språkdidaktik 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa riktlinjerna. 

11. Riktlinjer för handledning och 
examination av självständigt arbete 
och examensarbeten på Institutionen 
för språkdidaktik 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa riktlinjerna. 

12. Revidering av Besluts- och 
delegationsordning 

Besluta att fastställa den reviderade Besluts- 
och delegationsordningen. 

13. Examinatorer VT-21 Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
godkänna examinatorer VT-21. 

14. Kursplaner, kurslitteratur och 
betygskriterier 

 

 USXXXX - Språkdidaktiska 
forskningsperspektiv, 7,5 h 
Kursplan 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden 
om inrättande av kursen och att fastställa dess 
kursplan. Beslutet om fastställande är 
villkorat av att Humanistiska 
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen. 
Datum för fastställande blir därmed samma 
som datum för inrättande. 

 USX12G - Självständigt arbete i 
språkdidaktik för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass 
och årskurs 1-3, II, 15 hp 
Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 USX52G - Självständigt arbete i 
språkdidaktik för grundlärare med 
inriktning mot arbete i grundskolans 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 
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årskurs 4-6, II, 15 hp 
Kurslitteratur 

 US7EKF - Engelska i klassrummet 
för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 
hp 
Betygskriterier 

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 
Omedelbar justering. 

 US7ESF - Engelsk språkfärdighet 
och språkteori för förskoleklass, 
årskurs 1-3 och 4-6, 7,5 hp 
Betygskriterier 

Beslutar att, med föreslagen ändring, 
fastställa betygskriterierna. 
Omedelbar justering. 

 US7E1F - Engelska I för årskurs 4-6, 
7,5 hp 
Betygskriterier 

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 
Omedelbar justering. 
 

 US264F - Multimodalitet och IKT i 
skolan, 7,5 hp 
Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US864U - Multimodalitet och IKT i 
skolan - VAL, 7,5 hp 
Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US964U - Multimodalitet och IKT i 
skolan - ULV, 7,5 hp 
Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 Del 1: Läroplansteori, 
ämnesdidaktik, betyg och 
bedömning, fokus på språk, 7,5 hp 
inom kursen UM7105 – 
Undervisning och utveckling för 
grundlärare årskurs 4-6, 22,5 hp 
Betygskriterier 

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 

   
12. Övriga ärenden  

13. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
Vid protokollet: Margareta Skoglund Ålin Christina Hedman 

  
Justeras: Anna Chryssafis  
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