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Förord 
Det finns alltid ett stort behov av att förbättra utbildningarna på alla 
universitet. Studentkåren StuFF ska representera +30 kandidatprogram, 
+20 master och +500 frikurser på LiU. För detta stora arbete måste 
kåren ha så mycket hjälp som bara är möjligt. Därför är ditt jobb som 
studentrepresentant oerhört viktigt. 
 
Denna handbok ska ge dig en grundlig förståelse kring dina rättighet, 
vad en student rep ska göra och på vilka sätt sektionen och kåren kan 
hjälpa dig i ditt arbete.  
 
Handboken kommer att använda ett antal förkortningar under sina 
kapitel. Alla förkortningar kommer att förklaras under kapitel Ordlista. 
 
Hoppas att du får nytta av denna handbok  
 

  



 

Studentrep 

Vad är en studentrepresentant 
Som studentrepresentant så har du möjlighet att påverka din utbildning. Du kommer att ha 
möjligheten att representera dig själv, din kursare och studentkåren StuFF i de mötet du 
kommer att vara aktiv i.  
Som representant så förväntar vi oss att du inte jobbar mer än 2 timmar exklusive möte och 
möte rapporten. 

Möjlighet till att vara Rep.  
Alla studenter under Studentkåren StuFF kan bli Studentrepresentanter. De StuFF kräver är 
att du är medlem i StuFF. Du kan vara medlem i din sektion för då är du automatiskt medlem 
i kåren. 
Det finns ingen gräns på antalet platser som du kan vara representant i. Så länge du inte 
faller efter i studierna! 

Förpliktelser 
De ansvar du kommer att ha är främst att du uppfyller avtalet som du har skrivit under med 
StuFF.  

● Delta i de mötesforum du har uppgett. 
● Informera om du inte kan delta på mötet till mötesansvarig/sekreterare. 
● Fylla i mötesrapport efter varje möte. 
● Informerar när du inte längre vill fortsätta vara studentrep. 

Mötes Rapporten 
Det som StuFF vill ha efter varje möte är en mötesrapport där du informerar lite om vad som 
händer samt att du där kan skriva om det finns något som vi eller UU eller NLsek kan 
behöva veta eller hjälpa till med. Mötesrapport kan du hitta på StuFF hemsida under 
studentrepresentanter. Eller via länken 
www.stuff.liu.se/organisation/paverkan/studentrepresentanter 
➔ organisation 

◆ påverkan 
● studentrepresentanter 

Ersättning för det viktiga arbete 
Arbete som representant är inte glorifierat men mycket viktigt. Därför så jobbar kåren 
konstant med att få fram förmåner som vi hoppas att du uppskatta. 
Som representant i får du: 

● En gratis kort utbildning, fika och lunch på universitetsklubben  

http://www.stuff.liu.se/organisation/paverkan/studentrepresentanter


 

LSEK - UU 
Sektionens huvudansvar till att finns är för att bedriva utbildningsbevakning och 
arbetmiljökvalité. Sektionen är kårens förlängda arm för att kunna granska de program som 
sektionen väljer att representera. LSEK har valt att skaffa ett utskott för att kunna bedriva 
detta arbete på bästa sätt. 

Utbildningsutskottet (UU) 
Utbildningsutskottet består av lärarstudenter som studerar i Linköping.  

● UU Chef och utbildningsbevakare(UB) är kontaktperson till sektionens styrelse samt 
kontaktperson till utbildningsansvarig på StuFF. Hen är kontaktperson till studenter 
som behöver hjälp rölander utbildningsfrågor. Hen deleger även frågor vidare till GLP 
och ÄLP vid behov.  
 

● Ansvarig för GLP har ansvar för frågor rörande programmen F-3 och 4-6.  
 

● Ansvarig för ÄLP har ansvar för frågor rörande programmen 7-9 och Gy. Hen deltar 
på programmöte för ÄLP för representera studenternas syn på diverse punkter som 
tas upp under mötena. 
 

● Studentrepresentantansvarig hanterar kontakten med studentrepar och StuFF. Hen 
har ansvar för +50 platser där studenter kan ha inflytande över sin utbildning. 
  

● Arbetsmiljöombud (AMO) ska vara kontaktperson till studenter som behöver hjälp 
med arbetsmiljö. Det kan röra sig om fysiska fel som har uppstått som trasiga eluttag 
till psykiska problem som att en lärare favoriserar eller prata nedlåtande till en 
student. AMO har kontakt med prefekten på IBL men även god kontakt med StuFF. 

NLSEK 
NLSek är Norrköpings lärarsektion och representerar fritidsprogrammet, förskoleprogrammet 
och F-3 programmet.  

Styrelsen 
Styrelsen innehar en utbildningsbevakare(UB) som är kontaktperson till student som 
behöver hjälp med utbildningsfrågor. Hen sitter även med i Programmöte samt har väldigt 
god kontakt med StuFFs UUU.  
 
Arbetsmiljöombud (AMO) ska vara kontaktperson till studenter som behöver hjälp med 
arbetsmiljö. Det kan röra sig om fysiska fel som har uppstått som trasiga eluttag till psykiska 
problem som att en lärare favoriserar eller prata nedlåtande till en student. AMO har kontakt 
med prefekten på IBL men även god kontakt med StuFF 



 

StuFF 

Kårens Ansvar  
StuFF har som kår ett huvudsyfte och det är 
  

“bevaka och medverka i utvecklingen av  
utbildningen och förutsättningarna för  
studier vid högskolan.”  

4 kap. 9§ HF, Lag (2009:766) 
 

Kåren har ensamrätt till att bestämma vem som är studentrepresentant. 
Det står lite konstigt men 
 

“En studentkår vid en högskola får utse sådana ledamöter i styrelsen  
som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt  
att utse. En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga  
sådana representanter som avses i 2 kap. 7 § HL.” 
 

7§  Studentkårsförordning, Förordning (2016:748)  

Kontaktpersoner i styrelsen 
StuFF har ett övergripande ansvar över utbildning och arbetsmiljö för studenterna som 
studerar under FilFak eller UV. En student kan vända sig till olika ställen vid behov av hjälp 
eller har frågor. 
Det som först rekommenderas att kontakta din sektion så kan hen avgöra om kåren ska vara 
i assistans.  
Såklart så kan du kontakta StuFF direkt om du vill det. Styrelsen har tre viktiga personer som 
berör området. 
 
UUU 
Vår ansvarig för utbildningsfrågor inom UV sitter på ett antal forum där fokuset är på 
lärarstudenterna och hur utbildningen ser ut. Därför har hen koll på en del som sker och vilka 
belsut som har tagits som kan beröra studenterna. Hen är även kontaktperson till 
sektionernas UB.  
uuu@stuff.liu.se 
 
SAc 
Vår ansvarig för arbetsmiljö sitter på ett antal forum där fokuset är på psykisk och fysisk 
arbetsmiljön är på unversitet. Därför har hen koll på en del som sker och vilka belsut som 
har tagits som kan beröra studenterna. Hen är även kontaktperson till sektionernas AMO. 
sac@stuff.liu.se 
  
SKN 
Vår ansvarig för alla studentrepresentanter under FilFak och UV har kontakten mellan 
studenterna och de anställda på LiU.Hen jobbar med att alla studenter ska ha möjlighet att 



 

representera sig och sina kursare. Hen har nära kontakt med medlemsansvarig för NLsek 
och studentrepresentantansvarig för LSEK. 
skn@stuff.liu.se 

LiU 

Universitetets som myndighet 
Universitet är en myndighet och har ett antal åtagande som måste uppfyllas. Det kan vara 
bra att ha en grund förståelse kring detta samt att vet vart man kan hitta denna 
informationen. 
När det kommer till studenternas rättigheter så är det Högskoleförordningen (HF), 
Högskolelagen (HL) som har en del.  
 
Rätten att vara lite överallt 
 

"Studenterna har rätt att vara representerade  
när beslut fattas eller beredning sker som har  
betydelse för utbildningen eller studenternas situation”  
 

2 kap. 7 § HL, Lag (2016:744) 
Kursplan 

“I kursplanen ska följande anges: kursens nivå,  
antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet,  
formerna för bedömning av studenternas prestationer  
och de övriga föreskrifter som behövs.”  

Förordning  6 kap 15 § HF(2010:1064) 

Kvalitén 

“Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet  
för högskolornas personal och studenterna.”  

4§ HL, Lag (2013:119) 

Rätt till att påverka utbildningen 
 
“Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över  
utbildningen vid högskolorna. 
Högskolorna skall verka för att studenterna tar en  
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.“  
 

2 kap 4a § HL, Lag (2000:260) 
 

 
Omfattningen av utbildningen 
 



 

“Omfattningen av utbildningen skall anges i  
högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalt  
studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.”  
 

6 kap 2 § HF (2006:1053) 
 

LiU:s interna dokument 
Utöver detta så har LiU egna riktlinjer och regeldokument som fastställer vad studenterna 
kan förvänta sig för att vara representanter. 

Ämnes-/UK-råd 
Ämnesråd är konstruerad från UV området och ska vara ett forum där studenter ska kunna 
ta upp vad som är bra samt vad som kan förbättras av kursen. 
På ämnesrådet ska dessa personer vara närvarande: 

● Ämnesansvarig/områdesansvarig (ordförande) 
● Kursansvariga 
● Kursmentor 
● Studeranderepresentant 

 
“Det praktiska ansvaret för utveckling, genomförande och  
uppföljning av de kurser som ingår i ämnena respektive i den utbildningsvetenskaplig 
kärnan, ligger på ämnes-/UK-råd.  
För ämnesråden handlar det inte minst om ansvar för att skapa en fungerande 
integration och progression mellan ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier och 
verksamhetsförlagd utbildning.”  
 

(DNR LIU-2019-02052) 
 

● De riktlinjer som finns för studenterna är ganska nya. Riktlinjerna är gjorda för att 
bidra till förutsättningar för deras uppdrag är så god som möjligt. Saker som står är 
bland annat: 

● Studentrepresentant är en student som är utsedd av studentkåren för att företräda 
studenterna. 

● Organ som är inrättat av LiU kan vara råd, styrelse, nämnd, arbetsgrupp, styregrupp, 
eller motsvarande. 

● Ordförande för respektive organ ansvara för att nya studentrepresentanter får en 
introduktion till organets funktion, verksamhet, arbetssätt och uppdragets omfattning. 

● Mötena ska i största möjliga mån förläggas på en tid när studenten kan närvara. 
● Universitet ska när praktiskt möjligt vara behjälplig med att möjliggöra för 

icke-svensktalande studenter och doktorander.  



 

Ämnesråd/UK-råd/VFU/råd 

Möten 
Ett möte ska upprättas efter att en kurs är avslutad. Om det finns en punkt som du skulle 
vilja ha med i dagordningen ska den in tio dagar innan möte. Mellan 5-10 dagar så ska det 
komma en slutlig kallelse med information om vart mötet kommer vara, vad som kommer att 
tas upp på mötet. 
På mötet kommer ämnesansvarig/områdesansvarig vara ordförare. 

Mötets förfarande  
För stunden så kan mötena skiljer sig mellan varandra från ämne till ämne. Men efter att ha 
sett hur det ser ut så anser jag att denna dagordning ska bli normaliteten.  
Under mötet brukar dessa punkter tas upp 

● Kort om läget i avslutade och pågående kurser 
● Förslag om omstrukturering av kurs inför nästa läsår eller termin 
● Studeranderepresentantens punkt (här kan du ta upp alla typer av frågor, 

kommentarer från/om kurserna från studenthåll/perspektiv) 
● Ämnesmentors punkt 
● Datum för nästa ämnesråd 
● Övrigt  

Exempel på frågor som kan uppkomma under mötet 
Det är inte alltid lätt att prata med LiU personalen för att det ibland kan finnas olika syn på 
hur man kan lösa ett problem. 
Här kommer en lista med vanliga frågor som kan uppkomma. Vi ger också förslag på hur 
man kan lösa det men det är bara förslag 

Öka Evaliuates svarsfrekvens 
LiU har haft problem svarsfrekvensen ett decennium tillbaka. Detta göra att dom vill hitta sätt 
som studenterna vill svara på den. 
StuFFs förslag 

● Det finns förslag på 5 tips hur man öka svarsfrekvensen på Liu hemsida 
● https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate?l=sv 

Sen tror jag att man kan lägga i egna frågor i Evaliuate 
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate/instruktioner/1.744493/Lggatil
lfrgorSV190809.pdf 

Ökad deltagande  
Det är väldigt varierande men vissa kurser har haft svårt med deltagande på seminarier och 
andra lektioner. 
StuFFs förslag 
Tyvärr så är detta en väldigt komplex fråga vilket gör att förslagen kan bli generella. Vi ser 
inte någon anledning att öka obligatoriska delar i kursen för det är inte sunt för studenterna. 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate?l=sv
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate/instruktioner/1.744493/LggatillfrgorSV190809.pdf
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate/instruktioner/1.744493/LggatillfrgorSV190809.pdf


 

Ordlista 
Lista med ämnen och vilken institution den är kopplad till för ÄLP 
Biologi IFM  
Engelska IKOS 
Filosofi IBL 
Fysik IFM 
Geografi IEI 
Historia IKOS 
Kemi IFM 
Matematik MAI 
Moderna språk IKOS 
Naturkunskap TEMA 

Religionsvetenskap IKOS 
Samhällskunskap IEI 
Svenska IKOS 
Svenska som andraspråk IKOS  
Teknik IBL 
Textilslöjd IKOS 
Trä-och metallslöjd IKOS 
UK IBL 
VFU IBL 
 

 
Lista med ämnen och vilken institution den är kopplad till för GLP 
 
4-6 
Engelska IKOS 
Matematik IBL 
NO/Teknik (Valbart ämne) IBL 
Pra-est (Valbart ämne) IBL 

Svenska IKOS 
SO (Valbart ämne) IKOS 
UK IBL 
VFU IBL 

 
F-3 
Engelska IKOS 
Matematik IBL 
Naturkunskap IBL 
Samhällsorientering IBL 

Svenska IBL 
Teknik IBL 
UK IBL 
VFU IBL 

 
Fritidshem & Förskola  
 
Förskolepedagogik IBL 
Praktiskt-estetiskt IBL 

UK IBL 
VFU IBL 

 
Institutioner som är berör UV 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) 
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) 
Matematiska institutionen (MAI) 
Institutionen för Tema (TEMA) 
 
Högskoleprovet = timmar 
hp = timmar 
1,5 = 40 
3 = 80 
7,5 = 200 
9 = 240 

15 = 400 
30 = 800 
45 = 1 200 
55.5 = 1 480 

60 = 1 600 
180 = 4 800 
210 = 5 600 
300 = 8 000 



 

Titlar 
Student rep - studentrepresentant 
Rektor - högst administrativa ledare på univeristet 
Prorektor - ställföreträdare för rektor 
Dekan - chef för en fakultet 
Prefekt - chef för en institution 
Proprefekt - ställföreträdare för prefekt 
Lektor - lärare på universitet eller högskola 
Docent - doktorand med en högre vetenskaplig kompetens 
Adjunkt - lärare  
 

StuFF - Styrelsens poster 
KO - Kårordförande 
VKO - Vice Kårordförande 
Kom - Kommunikatör 
MK -Medlemskoordinator 
UUU - Utbildningsutvecklare utbildningsvetenskap 
UUF - Utbildningsutvecklare Filosofisk fakultet 
SAm - Studiesocialt ansvarig - mottagning & event 
SAc - Studiesocialt ansvarig - arbetsmiljö & lika villkor 
SK - Sektionskoordinator 
SKN - Studentrepresentantskoordinator med ansvar för nationell påverkan 

Sammanträdesordlisa 
Acklamation  
Beslutet tas utan formaliserad omröstning med rösträkning. Ledamöterna svarar ja antingen 
på frågan om man är för eller på frågan om man är emot att godta det föreslagna beslutet. 
 
Adjungering 
Att låta någon utomstående, det vill säga en person som inte är medlem i organet, delta vid 
ett möte. 
 
Ajournering 
Mötet skjuts upp till ett senare tillfälle. 
 
Berredning 
Framtagande av faktaunderlag i en fråga, som sedan diskuteras bland ledamöterna. 
 
Beslutsmässig 
Ett organ är beslutsmässigt när det uppfyller stadgarnas krav för hur många av ledamöterna 
som måste finnas närvarande för att man ska kunna fatta beslut. 



 

 
Bordläggning 
Beslutet skjuts upp till nästa sammanträde. Exempelvis kan man bordlägga ett valärende där 
det inte finns någon kandidat till den aktuella posten. 
 
Dagordning 
Talar om vilken nämnd/styrelse som ska sammanträda, plats och tid, samt en lista över de 
ärenden som ska tas upp vid sammanträdet. 
 
Delegation 
Överflyttning av beslutanderätt. En nämnd kan till exempel överlåta på en anställd att 
bestämma vissa saker. 
 
Föredragande  
Den som redogör för ett ärende och ger förslag till beslut. 
 
Föredragningslista  
Se Dagordning 
 
Interpellation  
En skriftlig fråga från en ledamot till ordföranden i en nämnd. Svaret ska också vara skriftligt 
och tas upp vid ett senare sammanträde. 
 
Justering  
Ett protokoll ska alltid justeras. En eller flera av ledamöterna utses att justera, det vill säga 
intyga att protokollet stämmer med vad som hände under sammanträdet genom att signera 
protokollet. Detta är alltså ett slutligt godkännande av hur protokollet ska formuleras. Beslut 
träder i kraft först då protokollet justerats. 
 
Jäv  
Kan uppstå om någon av ledamöterna eller en närstående till ledamoten är personligen 
berörd av ett ärende och ledamoten därmed inte bedöms vara tillräckligt objektiv. Om så är 
fallet får hen lämna rummet när ärendet behandlas. 
 
Kallelse  
Skickas vanligen till en nämnds ledamöter crika en vecka före sammanträdet. I kallelsen 
talas om var och när sammanträdet äger rum. Vanligtvis skickas en föredragningslista som 
talar om vilka ärenden som ska behandlas ut tillsammans med kallelsen. 
 
Omedelbar justering  
När styrelsen eller nämnden inte anser sig kunna vänta på att protokollet ska hinna justeras 
enligt ovan kan man fatta beslut om att en punkt är omedelbart justerad och därmed giltig. 
 
 
 
 



 

Propositionsordning  
Det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två 
förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot 
varandra. Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. 
 
Protokoll  
Skriftlig redogörelse,över vilka som deltagit och för vad som förekommit och beslutats vid 
sammanträdet. 
 
Protokollsanteckning  
När en ledamot vill ha en särskild förklaring av exempelvis sitt eget agerande eller någon 
anmärkning tagen till protokollet. Lämnas oftast in skriftligen. 
 
Reservation  
Då en ledamot anmäler att hen är emot det beslut som organet fattat. Eventuella 
reservationer ska alltid tas till protokollet. Det kan i många fall tas som ett mycket starkt 
avstånd från organets fattning men inte alltid. Om du är osäker så kan du höra med 
ordförande om hur hen känner sig till agerandet. 
 
Votering  
Omröstning (med rösträkning). Om någon begär votering ska rösterna räknas och tas med i 
protokollet. 
 
Yrkande  
Att göra ett yrkande innebär att en ledamot vill ha till stånd en ändring i huvudförslaget. Ett 
yrkande är alltså ett förslag till beslut. Formella yrkanden kan vara begäran om ajournering, 
bordläggning med mera. Materiella yrkanden avser ställningstagande i sakfrågor, till 
exempel bifall eller avslag.  
 


