Institutionen för nordiska språk
med nederländska avdelningen

Måldokument 2006–2007
Antaget av institutionstyrelsen våren 2006. Dokumentet utvärderades i februari 2007. Först kommer
måltext, och därefter utvärdering som blå text med indrag.

Studenter
Institutionen skall ta emot fler gäststudenter/utbytesstudenter liksom även utländska studenter med
goda förkunskaper. Detta som ett led i internationaliseringen men också för att bredda rekryteringsunderlaget och stärka svenskans ställning i världen. Institutionen skall även försöka locka mastersstudenter från övriga nordiska länder/från länder inom vårt närområde.
Rekryteringen till högre nivåer (C-nivå och avancerad nivå) bör börja redan på A-nivå och vilket fall
inte senare än på B-nivå. (Vi kan befara stora kompetensluckor framöver när nu verksamma lektorer
pensioneras.). Strategier för hur detta skall gå till utarbetas under ht 2006.
Centralt utbytesavtal med Hong Kong University, med bl.a. kurser i svenska, kommer att undertecknas av rektor augusti 2007. I detta har institutionen företrädd av Gunlög Sundberg haft en avgörande roll.
Beträffande deltidskurser i Svenska som främmande språk skall vi försöka satsa ännu mer på
studenter med goda förkunskaper, t.ex. individuell handledning som alternativ till (ibland) mindre
effektiv gruppundervisning. Ansvarig för detta arbete är Bo Inge Skarström.
Bättre information om våra kurser på webbplatsen planeras bli utarbetad under våren 2007.
Ansvarig för detta arbete är Inger Larsson.
Några övergripande strategier är ej utformade. I nuläget informerar studierektor om inst:s
forskning vid upprop och introduktioner. I samband med insparkspub för studenter vårterminen
2007 hålls en föreläsning (Anna Vogel) i inspirationssyfte. För att introducera nya studenter i
forskningsgemenskapen redan på C-nivå hålls bl.a. seminarium där doktorander berättar om sin
forskning och särskild goda kandidat/C-uppsatser ges möjlighet till publicering i institutionens
skriftserie, MINS. Ansvarig för denna verksamhet är studierektor Mona Blåsjö.
Andra erfarenheter att föra vidare är att man/vi/ansvariga bör välja teman på C-nivån så att studenter från alla fortsättningskurser ges en rimlig chans att fortsätta inom sitt område. Under höstterminen fanns inget som självklart intresserade studenter från Text och textdesign, och vi tappade
nog ett par (kanske fler) potentiella kandidat/C-studenter på det.

Grundnivå
Under perioden skall Bolognareformen genomföras i enlighet med SU-beslut. De samlade krafterna
ägnas befintliga kurser på grundnivån och där bör endast absolut nödvändig kursutveckling ske.
Arbetet med lärandemål och betygskriterier måste prioriteras.
Institutionens Bolognaarbete har fortlöpt helt enligt tidsplanen
Vi skall försöka öka antalet studenter på Nordiska språk med historisk inriktning genom att grundkursen Vikingatidens och medeltidens texter byggs ut till ett alternativ som kan annonseras som
distanskurs. Vi skall också se över möjligheterna att öka antalet distanskurser och fortbildningskurser
inom andra delar av ämnet svenska/nordiska språk. Detta innebär en nysatsning.
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Arbetet med att ta fram en distanskurs för Vikingatidens och medeltidens texter har börjat. Ett
testmaterial tas fram för den grundkurs som startar ht 2007 vilket får utvärderas under kursens
gång. Utannonsering för en första grundkurs beräknas kunna ske inför ht 2008.
Medel för att utveckla en läskurs i danska på distans har erhållits från NORDPLUS och institutionen
har avsatt medel för att parallellt utveckla en motsvarande distanskurs i nederländska.
Språkkonsultlinjen ses över och diskussionerna om nivåplacering av linjen fortsätter.
Arbetet pågår enligt tidsplan.
Arbetet med utveckling av nya och revidering av befintliga LHS-kurser fortsätter.
Förutsättningarna för detta arbete har ändrats radikalt i och med att LHS skall gå upp i SU. Under
2006 avvaktades därför nya direktiv.
Arbetet med ett nytt upplägg av påbyggnadsnivån fortsätter.
Första terminen med nytt upplägg på kandidat/C-nivån genomfördes framgångrikt.
Institutionen skall försöka sälja mer uppdragsutbildning. En diskussion påbörjas under hösten om hur
detta kan läggas upp, vilken typ av kurser etc.
En marknadsföringskampanj planeras.
En marknadsföringsstrategi utformas för våra kurser. Föreslag föreläggs styrelsen som beslutar hur arbetet skall fortsätta.
Medel avsatta för marknadsföringsstrategi.

Avancerad nivå
Masterutbildningen
Institutionen skall arbeta för att få ett för studenterna så attraktivt utbud som möjligt på mastersnivån.
Samarbetet med andra institutioner och lärosäten skall öka. På så sätt kan vår egen kompetens kompletteras och vi kan erbjuda studenterna ett bredare utbud av kurser.
Institutionen har deltagit i nationella ämneskonferenser om mastersutbildningen och Bolognaarbetet i Lund, mars 2006, och i Göteborg, november 2006. Institutionen var värd för ämneskonferens för lärosätena i Mälardalen, november 2006.
Utvecklingen av masterkursen i svenska som andraspråk sker i samarbete med Institutet för
svenska som andraspråk, GU och ett antal andra lärosäten som träffas och samråder om formeringen av en master- och forskarutbildning i svenska som andraspråk. Vår institution kommer att
delta i utbildningen med två kurser, varav den ena redan har tagit form, och kommer att ges
fr.o.m. våren 2008. Under ht 2006 skapades en kurs i skrivforskning på magister- och FU-nivå.
Forskarutbildningen
Forskarutbildningen skall utvärderas med jämna mellanrum och en diskussion föras om innehåll och
mål. På grundval av dessa diskussioner skall forskarutbildningen successivt reformeras. En plan för
hur denna utvärdering skall gå till, hur ofta den skall utvärderas och vem som skall göra den utarbetas
och föreläggs styrelsen under ht 2006.
Styrelsen fattade beslut om utvärderingen i de avseenden som anges i december 2006. Gruppen
som är utsedd att utforma utvärderingen förelägger handledarkollegiet ett förslag i februari 2007.
Utvärderingen skall sedan ske årligen.
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Handledarkollegiet skall sammanträda minst två gånger per termin och behandla fler olika frågor än
hittills. En inventering av vilka frågor som skall behandlas görs och sprids så att verksamheten blir
mera genomskinlig.
Handledarkollegiet sammanträder nu minst två gånger per termin och behandlar fler olika frågor.
Inventeringen är inte gjord ännu.

Forskning
Vi skall stärka vår forskningsmiljö
Vi skall skapa kollokvier med olika specialinriktningar. Dessa läggs i det interna konferenssystemet
FirstClass. under forskning med egna konferenser så att de lätt kan nås av alla som är intresserade.
Inom ramen för dessa förs ständigt pågående samtal om framtida forskningsplaner. Här kan vi också
inventera vad olika forskare vill göra inom olika områden. Vi behöver ventilera även lösliga forskartankar och diskutera refuserade ansökningar för att kunna utveckla goda idéer tills de blir anslagsfärdiga.
Detta har resulterat i ett
−
−
−
−

Grammatikkollokvium lett av Cecilia Falk
Svenska som andraspråkskollokvium lett av Gunilla Jansson
Skrivkollokvium lett av Hans Strand
Fonologikollokvium lett av Tomas Riad.

Vi skall sprida kunskap om vilka projekt som olika personer på institutionen arbetar med för tillfället,
t.ex. genom personliga hemsidor.
Kommer att göras under våren 2007.
Vi kan inte förlita oss till samarbete bara inom institutionen. Vi måste bredda oss och söka nätverkskontakter även utanför institutionen, utanför fakulteten, kanske även utanför universitetet och utanför
Sverige. Därför skulle vi behöva mer organiserat inventera vilka externa kontakter som enskilda forskare redan har, t.ex. inom olika samarbetsprojekt. Det är alltid lättare att knyta nya kontakter genom
gamla kontakter.
Den inventeringen är inte gjord ännu, även om vissa kontakter föreligger, t.ex. genom olika
NORDPLUS Språk-projekt.
Vi skall öka vår forskningsfinansiering
Vi bör identifiera problemområden, konkret gå igenom vilka forskningsprojekt som redan har tilldragit
sig forskningsmedel för att fånga upp trender.
Institutionen har satsat på en omfattande inventering av praxisorienterad forskning vid institutionen med hänsyn till intresse, utvecklingspotential och finansieringsmöjligheter. Inventeringen
har gjorts av doktorand Milda Rönn.
Följande personer har erhållit forskningsmedel för projekt under 2007: Kristina Danielsson, Ulla
Ekvall, Gunilla Jansson, Anna Malin Karlsson, Inger Larsson, Tomas Riad, Hans Strand.
Institutionen skall också medverka till att forskningsdelen av tjänsten kan användas på ett vettigt sätt,
t.ex. att den kan samlas under en viss del av terminen/året. Institutionen skall uppmuntra att en del av
lektorernas forskningstid ägnas åt projektansökningar/bevilja extratid för ansökningar. Institutionen
skall uppmuntra att sökande söker hjälp hos t.ex. forskningsservice eller institutionens professorer.
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Profilområden
Institutionen skall inte peka ut profilområden som det sedan satsas på. Däremot uppmuntras framväxten av intresseområden som också kan fungera som profilområden når vi presenterar vår forskning
utåt. Varje år bör listan med intresseområden ses över.
Följande intresseområden har utkristalliserat sig hittills:
−
−
−
−
−
−

fonologi,
de nordiska språken i tidigare perioder
testning
svenska för döva
svenska som andra språk och främmande språk
skrivande och läsande (textforskning). En skrivelse till fakulteten ang skrivforskning som ett av
fakultetens profilområden diskuteras. Dessutom nätverkar vi en del på detta område plus har
tillsatt en arbetsgrupp.

Praxisorienterad forskning diskuteras som profilområde. Semantik ses också som också ett
möjligt profilområde. Listan har inte setts över under 2006 (eftersom beslut om verkamhetsplan
togs först några månader in på året).
Internationalisering
Institutionen skall inta en generös hållning när det gäller bidrag för konferensresor i syfte att låta
forskare få möjlighet att skapa större internationella kontaktnät. Någon uppdras sammanställa en lista
över stipendiegivare.
Listan föreligger nu i det interna konferenssystemet FirstClass.
Institutionen skall ta emot fler utländska gästforskare.
Institutionen skall utöka samarbetet med de institutioner ute i världen som har svenska/nordiska
språk/germanistik.
Vi skall publicera oss internationellt och på annat språk än svenska och nå ut bättre med vår forskning.
Vi skall bli bättre på att publicera samma sak två gånger (svenska och engelska). Kom ihåg att peer
review smäller högst!
Institutionen skall avsätta medel för i första hand språkgranskning men även översättningshjälp.
Vi bör också kunna publicera oss i nordiska tidskrifter, dvs. inte enbart engelskspråkiga.
Medvetandet om nödvändigheten av internationalisering ökar. Styrelsen har avsatt medel för
språkgranskning och/eller översättning till framför allt engelska för att underlätta publicering
utomlands.

Anställda/ Personalmiljö
Pedagogiskt seminarium fortsätter och verksamheten utvärderas under vt 2007. Tre seminarier genomfördes under hösten och dokumenterades delvis i det interna konferenssystemet FirstClass.
Tematiserade föreläsningsserier för lärarna fortsätter med 1 per år med prioritering av svenska som
andraspråk:
−
−
−

Fortbildning i uttalsundervisning för sfs-lärare genomförd.
Fortbildning i undervisning i muntlig framställning/presentationsteknik planerad.
Fortbildning i systemisk-funktionell grammatik ledd av John Polias igenomfördes under
två dagar i januari 2007.
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Modellen för pedagogisk introduktion av doktorander utvärderas 2007.
Individuell kompetensutveckling för hela personalen skall uppmuntras och i varje enskilt fall prövas i
positiv anda om det önskade kan ske inom tjänstens ram.

Den tredje uppgiften
Utveckling av webbplatsen (som ingick i förra måldokumentet) prioriteras eftersom vi nu får tillgång
till den programvara som behövs.
Den nya webbplatsen lades ut på nätet i december 2006.
En marknadsföringsstrategi utformas för våra kurser.
Någon komplett plan har ännu inte utarbetats men arbetet pågår delvis. Beslut har fattats om revidering av visst informationsmaterial.
Samarbete med gymnasieskolan prioriteras.
Även här har omständigheterna förändrats efter besked om samgående med LHS.
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