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Utskottet för utvärdering av programmet Samhällsförändring och social 
hållbarhet (Programkod: SGSFH) 

 
Datum 2019-04-26 

Tid Kl. 10:00–12:00  

Plats B 206, Högskolan i Halmstad 

Närvarande ledamöter Claes Malmberg (ordf.) FUN 

Joakim Tell  Ledamot akademi ETN 

Hannah Carnefjord Studentrepresentant 

Anna Thornberg Handläggare  

Veronica Lindström Sekreterare 

   

   

§ Punkter Beslut eller åtgärd 

1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet. 

2 Arbetsgång Utskottet för intern granskning av programmet 
Samhällsförändring och social hållbarhet har haft ett 
tidigare möte den 18 mars 2019. Anna Thornberg 
deltog på platsbesöket den 2 april 2019. En rapport från 
de externa experterna Magnus Persson, Malmö 
universitet och Paul Fuehrer, Södertörns högskola, har 
inkommit den 25 april 2019.  

På dagens möte diskuterade utskottet de externa 
experternas rapport, platsbesöket och utskottets tidigare 
kommentarer i samband med det första utskottsmötet. 
Utskottet skapade sig en samlad bild utifrån rapporten, 
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platsbesöket och utskottets tidigare möte.  

3 

 

 

 

 

 

Utvärdering av programmet 
Samhällsförändring och 
social hållbarhet 

 

Underlag från akademin 
Utskottet har haft tillgång till det material och de 
underlag som krävts för att granska programmet.  

Experternas rapport (bifogas) 
De externa experternas rapport stämmer väl överens med 
utskottets bedömning av programmets kvaliteter och 
utgör ett bra underlag för utveckling av programmet. 
Studentrepresentanten i utskottet framhåller att 
experternas beskrivning är i linje med de erfarenheter 
hon har från att vara student inom programmet. Detta 
ses som en styrka. Värt att framhålla är att de externa 
experterna framhåller programmets goda vetenskapliga 
kvaliteter i relation till disciplinen sociologi. Se bifogad 
rapport. 

Bedömningsmall (bifogas) 
Bedömningsmallens kommentarer bygger dels på de 
externa granskarnas rapport, dels på utskottets analys av 
underlaget det har haft tillgång till. Se utskottets 
kommentarer i bilagan. 

Bedömningsgrunder och bedömningsaspekter 
Utskottet menar att det finns en diskrepans mellan 
programmets verkliga kvaliteter och hur dessa kvaliteter 
skrivs fram i programbeskrivningen och andra 
tillgängliga dokument. Programbeskrivningen visar inte 
hela programmets potential och perspektiv. Här finns en 
utvecklingspotential som bör användas. 

De perspektiv som högskolans vision, mål och strategier 
lyfter fram som viktiga behandlas av programmet. Dessa 
perspektiv träder emellertid inte fram i 
programbeskrivningen. 

Utskottet anser att det behövs en omvärldsanalys och en 
tydligare beskrivning av hur programmet kan involvera 
alumner. Detta för att analysera och knyta an till den 
aktuella arbetsmarknaden.  

Vissa, för programmet centrala, begrepp, såsom 
hållbarhet och tvärvetenskaplighet, behöver 
problematiseras, synliggöras och definieras.  

Internationaliseringsaspekten är inte tydligt framträdd. 
Programmets förutsättningar att erbjuda internationella 
kurser (internationalisering på hemmaplan) samt att 
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aktivt skapa möjligheter för studenter att studera eller 
genomföra projekt utomlands bör stärkas och skrivas 
fram. Programmets unika profil skapar goda 
förutsättningar för att utveckla detta. 
 

3 Förslag till beslut Utskottet föreslår forsknings- och utbildningsnämnden 
att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet.  

Utskottet föreslår forsknings- och utbildningsnämnden 
att följa upp att följande utvecklingsområden:  

1. Programmets kvaliteter behöver synliggöras och 
utvecklas i programbeskrivningen  

2. Programmets anknytning till lärosätets vision 
behöver synliggöras i programbeskrivningen 

3. Internationaliseringsaspekten behöver bearbetas 
och integreras i programmet 

4. Arbetsmarknadsintegrering behöver bearbetas 
och integreras i programmet 

5. Alumner bör mer systematiskt integreras i 
programmet 

6. En omvärldsanalys behöver göras 

Utvecklingsområdena ska ha tagits hand om i 
uppföljningssystemet och redovisas nämnden 31 januari 
2020.  

 

 




