
 
 
Strategi för Socialhögskolan 2022-2026 
 
Med nära utgångspunkt i samhällsvetenskapliga fakultetens strategi för 2021-
2026 har denna strategi formulerats och anpassats till Socialhögskolan. Strategin 
är allmänt hållen och långsiktig i syfte att vara vägledande för arbetet med 
verksamhetsplanen som löper på ett år i taget.  
 
 
Utbildningen ska sträva efter högsta kvalitet och vara framstående såväl 
nationellt som internationellt 
• Lärare ska bedriva forskning i en långsiktig strävan efter balans mellan 
forskning och undervisning. 
• Lärare ska vara kontinuerligt insatta i senaste utvecklingen inom det sociala 
arbetets praktik och yrkesfält. 
• Pedagogisk och didaktisk utveckling, liksom samverkan, ska stimuleras.  
• Utbildningsutbudet ska på lång sikt inkludera utökad uppdragsutbildning samt 
öka andelen utbildning på avancerad nivå.  
 
Forskningen ska sträva mot ökad omfattning, vara nationellt ledande och 
internationellt framstående 
• Forskande medarbetare ska undervisa och bidra till en sammanflätning mellan 
utbildning och forskning.  
• Sökande och erhållande av forskningsmedel ska stimuleras. 
• Samverkan med det omgivande samhället ska uppmuntras.  
 
Socialhögskolan ska fortsatt utveckla arbetet med internationalisering 
• Internationell mobilitet för studenter och medarbetare ska stimuleras.  
• Internationella partnerskap och nätverk ska fördjupas i första hand och utökas i 
andra hand.  
• Institutionen ska utveckla ”internationalisering på hemmaplan” för såväl 
studenter som medarbetare.  
 
Socialhögskolan ska främja och stimulera ledarskap och medarbetarskap 
• Ledningsfunktioner ska ha kompetens och förmåga att prioritera, leda och 
utveckla verksamheten samt ha tillgång till kvalificerat administrativt stöd. 
• Samtliga medarbetare ska bidra till ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap.  
• Rekrytering och kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens långsiktiga 
behov.  
 



Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer 
• Socialhögskolan ska attrahera engagerade studenter och medarbetare.  
• Verksamheten ska präglas av ett öppet och kreativt klimat, mångfald, 
samarbete samt ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt.  
• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, lika villkor, tillgänglighet och 
jämställdhet för både studenter och medarbetare. 
• Socialhögskolan ska utmärkas av god studiemiljö och verksamhetsnära stöd 
såväl digitalt som på båda campus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


