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Bakgrund och förutsättningar 
Denna verksamhetsplan fokuserar på mål och åtgärder som rör institutionens kärnverksamhet, dvs. 

utbildning och forskning samt kommunikation och samverkan med det omgivande samhället. En rad 

universitetsgemensamma mål- och regeldokument utgör en bas och en förutsättning, bland annat när 

det gäller lika villkor, arbetsmiljö och grundläggande värderingar. 

Vid årets början har institutionen ca 100 anställda, varav drygt 20 doktorander. De ekonomiska 

ramarna är ännu inte helt klara, men föregående år (2014) var omsättningen ca 75 miljoner kronor, 

varav knappt 60 % kan hänföras till forskning och forskarutbildning. Inom grundutbildningen är 

uppdraget för 2015 391 HST från Språkvetenskapliga fakulteten (inkl. 150 HST för Basic Swedish 

och 21 HST för Campus Gotland) samt 37 HST från Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 

sammantaget 428 HST. 

Som övergripande mål för 2015 kan framhållas en sund ekonomi i alla delar och en mer integrerad 

institution, dvs. en institution där personalen får större förståelse för och engagemang i institutionens 

många vitt skilda verksamheter och där våra samlade kunskaper och erfarenheter tas bättre tillvara 

genom intern samverkan och rörlighet.   

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Institutionen har sedan ett par år ett ekonomiskt underskott som framförallt gäller grundutbildningen. 

Det är av största vikt att minska detta underskott ytterligare för att på sikt komma i balans.  

Det är även ett faktum att vi har ett minskande söktryck på de flesta av våra utbildningar – bland 

annat gäller detta de viktiga fristående A-kurserna i svenska samt svenska som andraspråk inom 

lärarutbildningen. Vi behöver dels få en klar bild av vad detta beror på, dels utveckla strategier för 

att vända utvecklingen. 

När det gäller utbildningens inriktning har institutionen en bredd som är ovanlig i vårt ämne 

nationellt. Den vill vi slå vakt om. Samtidigt vill vi säkerställa progression i de ämnesinriktningar vi 

erbjuder, och stärka forskningsförankringen i all vår utbildning. 

Mål: Balansera grundutbildningens ekonomi 

Åtgärder: 

 Skaffa en klar bild av våra olika utbildningars kostnader och ekonomiska förutsättningar. 

(Ledningsgruppen) 

 Dimensionera verksamheten med hjälp av prognoser och tidigare erfarenheter, så att vi 

varken under- eller överpresterar. (Studierektorerna) 

Mål: Öka tillströmningen av studenter 

Åtgärder: 

 Undersöka hur det potentiella studentunderlaget faktiskt ser ut, nationellt och på några års 

sikt. (Studierektorerna och studievägledaren) 

 Påbörja en utredning av vilka våra studenter är, hur de upplever och har upplevt sin 

utbildning, varför de fortsatt eller inte fortsatt etc.; detta för att skaffa oss bättre beredskap 

för att nå nya studentgrupper. (Lika villkorsgruppen, studierektorerna, studievägledaren) 
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 Undersöka möjligheterna att göra våra utbildningar mer relevanta, exempelvis genom att 

utveckla nya kurser och program, eventuellt i samverkan med andra ämnen. 

(Strategigruppen för grundutbildning) 

 Arbeta med uppsökande och utåtriktad verksamhet. (Studievägledaren och 

informationsansvariga – se även mål för Kommunikation och samverkan.) 

 Arbeta med studentaktiverande undervisningsformer för att inspirera till fortsatta studier. 

(Studierektorerna) 

Mål: Balansera bredd och fördjupning 

Åtgärder: 

 Identifiera våra huvudsakliga ämnesinriktningar, dvs. delar av ämnet som 1) tillsammans 

garanterar bredd, 2) erbjuder tydlig progression, 3) svarar mot ett behov, dvs. både en 

studentefterfrågan och ett behov i omvärlden samt 4) matchar våra lärares och forskares 

vetenskapliga kompetens och institutionens aktuella forskning. (Studierektorerna samt   

strategigrupperna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning) 

 Arbeta med former för att ytterligare forskningsbasera undervisningen. (Studierektorerna 

samt strategigrupperna för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning) 

 

 

Utbildning på forskarnivå 
Vi har en förhållandevis stor forskarutbildning vad gäller antal doktorander. Dock har vi begränsade 

möjligheter att anta mer än i genomsnitt en eller två nya doktorander per år. Detta innebär 

utmaningar när det gäller att behålla volym och kvalitet i verksamheten. Under 2014 har 

Universitetskanslerämbetet annonserat att man avser att utvärdera forskarutbildningarna vid svenska 

universitet. Även om formerna för detta i skrivande stund inte är klara vet vi att man kommer att 

granska forskningsmiljöer samt system för kvalitetssäkring i förhållande till examensmål. Detta 

sammantaget ger ramarna för de föreslagna målen. 

Mål: Säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildningen 

Åtgärder: 

 Implementera den nya allmänna studieplanen samt utveckla de obligatoriska kurserna. 

(Studierektorn för forskarutbildningen, handledarkollegiet) 

 Fortsätta arbetet med att utveckla seminarierna. (Studierektorn för forskarutbildningen, 

handledarkollegiet) 

 Utveckla former för löpande utvärdering av forskarutbildningen, dvs. kurser, handledning 

och seminarieverksamhet. (Studierektorn för forskarutbildningen, handledarkollegiet) 

Mål: Bevara och utveckla bredd och volym 

Åtgärder: 

 Söka samarbeten inom Språkvetenskapliga fakulteten och nationellt vad gäller kurser och 

handledning. (Studierektorn för forskarutbildningen, handledarkollegiet) 

 Undersöka möjligheten till extern finansiering av doktorander: i projekt, forskarskolor, som 

del i uppdrag, i samarbete med mindre högskolor etc. (Studierektorn för 

forskarutbildningen) 
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 Identifiera inriktningar som vi behöver stärka för att på sikt aktivt rekrytera sökande (såväl 

doktorander som handledare). (Handledarkollegiet, strategigruppen för forskning och 

forskarutbildning) 

 

Forskning 
Institutionen har historiskt haft en bred och stabil forskningsprofil samlad kring våra fyra 

lärostolsprofessurer. Dagens situation, med en grundutbildning som delvis kan kopplas till andra 

områden (lärarutbildning, svenska som andraspråk och flerspråkighet etc.) och vår stora verksamhet 

kring nationella prov, gör att vi kan behöva börja tänka annorlunda kring institutionens 

forskningsprofiler. Dessutom präglas dagens forskningsfinansiering av prestationskrav i form av 

givna indikatorer (externa anslag, publikationer etc.). Detta ställer nya krav på våra 

forskningsstrategier. 

Mål: Skapa en ansvarstruktur för institutionens forskning 

Åtgärder: 

 Utse en forskningsansvarig med uppgift att under en mandatperiod ansvara för att driva 

forskningsstrategiska frågor, stötta forskningsinitiering etc. (Institutionsstyrelsen) 

 Klargöra andra gruppers roller och ansvar: professorsgruppen, handledarkollegiet etc. 

(Institutionsstyrelsen) 

 Undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som forskningssekreterare. (Prefekten) 

Mål: Öka andelen externfinansierad forskning 

Åtgärder: 

 Erbjuda stöd i ansökningsprocessen, exempelvis i form av ansökningsseminarier där utkast 

till ansökningar kan diskuteras. (Professorsgruppen, forskningsansvarig – se ovanstående 

mål.) 

 Utlysa planeringsbidrag för personal som planerar forskningsansökningar. 

(Institutionsstyrelsen) 

 Skapa forskningsmiljöer där personal med liknande intressen samlas för att undersöka 

möjligheterna att tillsammans satsa forskningstid i gemensamma projekt, eventuellt med 

koppling till kollokvieverksamhet. (Professorsgruppen och strategigruppen för forskning 

och forskarutbildning) 

Mål: Öka mängden kvalificerade publiceringar 

Åtgärder: 

 Se över, uppdatera och sprida kännedom om institutionens publiceringsstrategi. (Prefekten, 

strategigruppen för forskning och forskarutbildning) 

 Anordna seminarier om artikelskrivande och om publiceringsprocessen. (Professorsgruppen, 

forskningsansvarig – se ovanstående mål.) 

 Underlätta och uppmuntra skrivandet av sammanläggningsavhandlingar. 

(Handledarkollegiet) 
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Kommunikation och samverkan 
Att kommunicera och samverka med det omgivande samhället är viktigt för institutionen av flera 

skäl. För det första behöver vi vara synliga för att locka studenter. För det andra är det viktigt att vår 

forskning blir synlig och får genomslag – både innanför och utanför forskarvärlden. För det tredje 

ingår det i den så kallade tredje uppgiften att tillgängliggöra ny kunskap och bjuda in till dialog och 

samverkan. 

Mål: Utvärdera och utveckla vår utåtriktade verksamhet 

Åtgärder: 

 Utvärdera satsningen på Plugga svenska. (Ansvariga för Plugga svenska, prefekten.) 

 Tillsätta en arbetsgrupp som ser över och förnyar institutionens webbplats och diskuterar 

kompletterande kommunikationskanaler. (Institutionsstyrelsen) 

 Undersöka möjligheten att inrätta en tjänst som informatör. (Prefekten) 


