
VERKSAMHETSPLAN 2011 
INSTITUTIONEN FÖR LINGVISTIK 

ANTAGEN VID IS 2011-02-08 

Inledning  
Institutionens verksamhetsplan har som utgångspunkt dels de lokala förutsättningar 

och behov som finns vid institutionen, dels den verksamhetsplan för år 2011 som 

gäller för Stockholms universitet som helhet och därmed också för institutionen.  

I detta dokument redovisas hur Institutionen för lingvistik under 2011 kommer att arbeta 

med de lokalt satta målen samt med de i SU:s verksamhetsplan för 2011 prioriterade 

målen för de olika fokusområdena. Vid uppföljningen skall de i SU:s verksamhetsplan 

fastslagna indikatorerna på måluppfyllelse användas i tillämpliga delar.  

Uppföljning och ansvar  

De i detta dokument uppsatta verksamhetsmålen skall följas upp i januari 2012 och 

dokumenteras skriftligt. Prefekten är ytterst ansvarig för såväl verksamheten på 

institutionen som för uppföljningen av denna verksamhetsplan.  

Utvärdering av verksamhetsmål 2010 
 
Forskning och forskarutbildning: Lokalt 
Målet för 2010 var att lägga fokus på forskning med målet att säkerställa en vital 

forskningsmiljö och på sikt höja den vetenskapliga produktionen. De åtgärder som 

föreslogs har utvärderats med följande resultat.  

 

Gemensam kompetensutveckling 
Institutionen har under året haft en ämnesövergripande lärarkurs: Hjärna, minne och 

hjärnavbildning under Petter Kallioinens ledning samt föreläsningar i 

korpushantering med Mats Wirén, Johanna Mesch och Kristina Nilsson.  

 

Bibliometrikunskap 

Medvetenheten om SU:s metoder för att mäta den skriftliga produktiviteten har höjts 

och den forskande personalen lägger nu löpande in sina arbeten i DIVA. Kontinuerlig 

information om nya publikationer finns på vår hemsida. 

 
Forskningsplanläggning 
Året har präglats av arbetet med strategiska nyrekryteringar inom ramen för medlen 

för ledande forskning liksom av anställningar för att täcka kommande pensioneringar. 

Studierektor ser till att avtalad forskningstid är inräknad i bemanningsplanen. 

Däremot har målet att säkerställa minst en månads obruten tid för forskning, i första 

hand avsedd för utformning av projektansökan inte kunnat uppfyllas. 

 
Översyn av forskarutbildningen 
Sammanslagning av forskarutbildningarna i allmän språkvetenskap,datorlingvistik, 

fonetik, svenska som andraspråk för döva och teckenspråk till ett 

forskarutbildningsämne, lingvistik, genomfördes under hösten 2010. 



 
Kartläggning  
Den planerade enkäten till lärare/forskare om deras skattning av reella möjligheter till 

forskning och om förslag till stimulerande åtgärder har inte genomförts under året.  

 

Forskning och forskarutbildning: SU 
Antalet publikationer i ledande tidskrifter skulle öka. Så blev också fallet, jämfört med 

föregående år.Institutionen har för att få ett bättre mått på forskningens omfattning och 

kvalitet upprättat en egen förteckning över olika former av forskningspublikationer och 

åtaganden inom det internationella forskarsamhället, som redaktörsuppdrag, 

recensionsåtaganden m m.  

 

Grundutbildning: Lokalt 
Eftersom prognoserna för studenttillströmningen inför vt år 2010 såg goda ut, liksom 

tillströmningen till våra lärarlyftskurser, gjordes inga särskilda satsningar på rekrytering, 

inom grundutbildningen under 2010. 

 

Avancerad utbildning 
Under året planerades en särskild satsning för att locka studenter till utbildning på 

avancerad nivå, och särskilt till fonetik. Trots vissa strävanden har rekryteringen inte 

ökat nämnvärt, och situationen är särskilt bekymmersam i fonetik. 

 

Studerandegenomströmning 
Målet för år 2010 var att öka genomströmningen av studenter i förhållande till 2009. Så 

har skett. Prestationsgraden för lingvistik utom fonetik år 2010 är cirka densamma som 

för 2009, medan genomströmningen har ökat inom fonetik; framförallt Fonetik II. 

 

 Grundutbildning: SU 

Institutionen satsade på två av de fem av långtidsplanens 10 delmål som vi ännu inte 

uppfyllt. 

Plagiat 
Proaktiva insatser och rutiner för att stävja plagiat har utvecklats. Vid 

introduktionerna skall studierektor och/eller lärare informera om plagiat och fusk. Ett 

informationsblad om plagiat kommer att bifogas alla examinationsuppgifter, digitalt 

eller i pappersform. 

Kursvärderingar inkl uppföljning 
Möjligheten att införa s k ”kursanalyser” har diskuterats men ännu inte införts. 

Verksamhetsmål 2011 

Forskning och forskarutbildning: Lokalt 

Institutionen vill även detta år lägga fokus på forskning med målet att säkerställa en vital 

forskningsmiljö och på sikt höja den vetenskapliga produktionen. Följande åtgärder 

kommer att genomföras under året. 

Fortsatta nyrekryteringar 
Institutionen kommer även under 2011 att utlysa anställningar för att säkerställa en vital 

forsknings- och utbildningsmiljö; dessutom kommer flera av de anställningar som 

utlystes 2010 att besättas 2011. 

 

 



Kartläggning  
Den planerade enkäten till lärare/forskare om deras skattning av reella möjligheter till 

forskning och om förslag till stimulerande åtgärder skall genomföras  

 

Forskarutbildning 
Forskarutbildningen i lingvistik skall utvärderas och vid behov modifieras. 

 

Forskning och forskarutbildning: SU 
En hög andel internationellt rekryterade forskare och doktorander. 
Grundantagandet är att internationalisering är viktig för hög kvalitet. Det ena målvärdet 

är antalet inresande gästforskare och postdoktorer, ett annat dito från SU:s prioriterade 

partneruniversitet utanför EU/EES. 

Ansvarig: Prefekten i samråd med lärare/forskare 
 
Masterutbildningen: lokalt 
Masterutbildningen skall utvärderas och vid behov modifieras 
Masterutbildningen i språkvetenskap kommer att ha sin första omgång studenter klara 

vid terminens slut. Programmet behöver utvärderas och ev modifieras. Inför HT11 

öppnas dess inriktning mot lingvistik för internationella ansökningar. Vi hoppas att detta 

skall bidra till såväl internationalisering som större rekrytering av studenter. 

Ansvarig: studierektor för masterprogrammet i samråd med lärare 
 
Grundutbildning: Lokalt 
Rekrytering av studenter till grund- och avancerad utbildning i asv, datorlingvistik och 
fonetik 
För vt 2011 är studerandetillströmningen betydligt lägre än för 2010. En aktiv insats 

behövs för att kompensera detta. Annonsering räcker inte. En möjlighet är att analysera 

den tänkta målgruppen för att kunna ge aktiv och riktad information, t ex via olika 

sociala medier. Ett liknande initiativ har tagits inom avdelningen för teckenspråk, för att 

utröna varför döva ungdomar inte söker sig till teckenspråksutbildningarna. Vi bör också 

planera nya”popkurser” inför höstterminen. 

Ansvarig: Studierektorer och lärare 
 

Kursvärderingar 
Kursanalyser skall genomföras under året. 

Ansvarig: Studierektorerna 
 

Grundutbildning: SU 
 Antalet in/utresande studenter skall öka 
Målvärdet är ökat antal 2013 jämfört med 2011. 

Ansvarig: Prefekten i samråd med studierektorer och lärare 
 
Hög kvalitet och varierad undervisning 
Grundutbildningen ska ha varierade undervisningsformer och hög andel lärarledd 

undervisning. Nyckeltalet är antal undervisningstimmar per student och vecka; ökat 

antal 2013 jämfört med 2011. 

Ansvarig: Studierektorerna 
 
Anställningsbarhet 
Studenter i grundutbildning och på avancerad nivå ska i högre utsträckning genomföra 

extern praktik under utbildningen. Nyckeltal är antalet studenter som genomför extern 



praktik, ökat antal 2013 jämfört med 2011. 

 
Ansvarig: Studierektorerna i samråd med berörda lärare 
 

Kartläggning av institutionens kvalitetsarbete  
 
Verksamhetsplanen innehåller en uppföljande kvalitetssäkring av verksamheten i form 

av en detaljerad förteckning över efterfrågade rutiner och strategier. Studierektorerna för 

grund- och forskarutbildningen ansvarar i samråd med prefekten för att dessa rutiner 

införs och upprätthålls. 


