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Vad är en studentrepresentant?
Som studentrepresentant 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 representant
Alla studenter under Studentkåren StuFF kan bli studentrepresentanter. Det StuFF kräver är
att du är medlem i StuFF och genom att vara medlem i din sektion är du automatiskt medlem
i StuFF.Det finns ingen gräns på antalet platser som du kan vara representant i, bara 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. Som studentrepresentant ska du

● Kolla din LiU-mail regelbundet
● Delta i de mötesforum du har uppgett.
● Informera om du inte kan delta på mötet till mötesansvarig/sekreterare.
● Fylla i mötesrapport efter varje möte (länk finns på StuFF:s hemsida).
● Informera när du inte längre vill fortsätta vara studentrepresentant.

Det är också bra om du informerar  dina klasskamrater att du är studentrepresentant,
uppmanar de du läser med att fylla i kursvärderingar och förmedlar eventuella
studentärenden vidare till en utbildningsbevakare.

Mötesrapporten
Efter varje möte ska du fylla i en mötesrapport där du informerar lite om vad som hände
under mötet 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, via länken

Ersättning för det viktiga arbetet
Arbetet som representant är inte glorifierat men mycket viktigt. Därför 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



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.

“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. Självfallet kan du kontakta StuFF direkt om du vill det. Styrelsen
har tre viktiga personer som berör området.

SUU
StuFFs ansvariga 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.
suu@stuff.liu.se

SAL
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.
sal@stuff.liu.se

MSA
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.
msa@stuff.liu.se

LiU

Universitetets som myndighet
Universitet är en myndighet och har ett antal åtaganden som måste uppfyllas. Det kan vara
bra att ha en grund förståelse kring detta samt att vet vart man kan hitta denna
informationen. Studenters rättigheter regleras framförallt av Högskoleförordningen (HF) och
Högskolelagen (HL).

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 av att vara representanter.

LiU:s riktlinjer för forumen

● 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.

Riktlinjer för examination
Utöver de regler gällande examination från högskolelagen och högskoleförordningen så LiU
även där egna riktlinjer.

Exempel på frågor som kan uppkomma under mötet
Det är inte alltid lätt att prata med LiU-personalen eftersom 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 kom ihåg att det bara är 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
Man kan lägga i egna frågor i Evaliuate
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate/instruktioner/1.744493/Lggatil
lfrgorSV190809.pdf

Ökat 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.

Frågor som kåren bedriver
StuFF är en intresseorganisation vars fullmäktige består av studenter från Filfak och UV.
Varje år uppkommer det frågor som StuFF ska föra dialog med LiU för att förbättra
studiesituationen för studenter. Ibland så uppkommer det frågor som StuFF kan behöva
hjälp med att föra dialog med. Dessa punkter är sådan frågor. Det är inget måste men om
det finns intresse så skulle det alltid trevligt om ni hjälper till.

● Ökad transparant av lärarledd tid
Ett problem som har funnits bland våra studenter är bristen av information om
mängden självstudier. Bristen av information göra att en student har svårt att
uppskatta mängden bisysslor som hen kan göra under kursens gång samt vetskap
om hur mycket tid som man ska förväntas studera. Denna fråga går även in i
arbetsmiljö eftersom man på en termin ska studera 800 timmar (ink. lärarledd tid).
Om man studerar mycket mer eller mindre så kan man behöva se över kursen
svårighet. Idag så finns det möjlighet att synliggöra lärarledd tid men det görs inte för
institutionerna inte hör det från flera forum.

● Löpande utvärdering av kurser
Under detta år så har det kommit förfrågan om att öka möjlighet att påverka sin
utbildning under kursens gång. Detta kommer ifrån den bristande svarsfrekvensen
från Evaliuate. Det man skulle vilja göra är att lägga in någon form av utvärdering i
mitten på kursen eller under en delkurs som läraren tar del av för att förbättra kursen
medan den genomförs. Detta skulle behöva driva bland annat i ämnesråd eftersom
det är väldigt olika på hur man göra på kurser och program.

Ordlista

Generellt bra att ha höra
LiU - Linköpings universitet

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


Kårer
StuFF - Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings
universitet
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår
LinTek - Linköpings teknologers studentkår

Fakultet & områden
FilFak - Filosofiska fakulteten
UV - Området för utbildningsvetenskap
TekFak - Tekniska fakulteten
MedFak - Medicinska fakulteten

Institutioner
IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
IFM - Institutionen för fysik, kemi och biologi
IKOS - Institutionen för kultur och samhälle
IDA - Institutionen för datavetenskap
MAI - Matematiska institutionen
TEMA - Institutionen för Tema
ISY - Institutionen för systemteknik
IMT -Institutionen för medicinsk teknik
HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård
ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap
IKE - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Grundnivå
Högskoleexamen
Kandidatexamen
Yrkesexamen

Avancerad nivå
Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen

Forskarnivå
Licentiat
Doktor

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
Studentrepresentant - student som tillsätts av kåren till en arbetsgrupp eller mtöesforum
Rektor - högst administrativa ledare på univeristet
Prorektor - ställföreträdare för rektor
Dekan - chef för en fakultet
Prefekt - chef för en institution
Proprefekt - ställföreträdare för prefekt
Studierektor -
Lektor - lärare på universitet eller högskola
Docent - doktorand med en högre vetenskaplig kompetens
Adjunkt - lärare

Sammanträdesordlista
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.

Suppleant
En suppleant är en person som valts att vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie
ledamot av en styrelse och nämnd.

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.

Lista över organ som StuFF kan ha studentrepresentanter i
(under arbete)
Platser på institutionsnivå
Institutionsstyrelsen
Varje institution har sin egna styrelse där det högsta institutions besluten bestäms. Varje institution
har hand om flera program och frikurser. Under mötena tas beslut rörande ekonomi,
Studentsamverkansgrupp (SSG)
Varje institution har sitt egna Studentsamverkansgrupp där man tar upp:

● Hur utbildningen är organiserad och hur den genomförs.
● Resultaten av utvärderingar ska behandlas.
● Frågor som berör studenternas arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

Sektionernas arbetsmiljöombud (AMO) sitter på sin institutions SSG.

Grundutbildningskommitte (GRU)
Denna kommitte är en hopslagning av Grundutbildningsråd och Studentsamverkansgrupp och
finns bara hos institution TEMA

Platser på fakultetsnivå inom UV
Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV)
SUV är UVs högst beslutande områdets organ. Styrelsen ansvarar för utbildningar, forskning och
forskarutbildningar inom UV. Där fattas de högsta belusten för området. Studenter som sitter i StuFF
sitter som ordinarie på SUV. Det finns möjlighet att vara suppleant.

Ämnesråd
Ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet har ämnesråd för varje kurs där man tar upp



frågor rörande utbildningsutveckling.
Ämnesråd finns för alla ämneskurser, UK och en gemensam råd för VFU. För mer information kan du
läsa det i handbok för studenterhandboken för GLP & ÄLP

Internationationalliserings nämnden (IR-nämnd)
Nämnden hanterar frågor rörande principer för ansökan, behörighet, antagning och tillgodoräknanden.
De studenter som sitter här är studenter som sitter i LSEK IR-utskott.

Platser på fakultetsnivå inom Filfak

Fakultetsstyrelsen på Filfak (FSF)
FSF är Filfaks högst beslutande områdets organ. Styrelsen ansvarar för utbildningar, forskning och
forskarutbildningar inom Filfak. Där fattas de högsta belusten för området. Studenter som sitter i
StuFF sitter som ordinarie på FSF. Det finns möjlighet att vara suppleant.

Anställningsnämnd
Nämnden har ansvar vid anställningen av Filfak samt delar av UV. Nämnden hanterar
Rekryteringsärenden, befordringsärenden och docentärenden.

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner
Nämnden granskar utbildningsplaner på Filfak. Arbetet går ut på att läsa igenom utbildningsplaner för
att säkra utbildningskvaliteten och en tydlig transparens för studenter. En av de ordinarie platserna är
tillsatt av en ledamot från StuFF.

Programråd
Nästa varje program ska ha ett programråd där man ska ta upp generell programutveckling. Det finns
några punkter som som kommer tas upp upp under mötet:

● Pedagogiska utvecklingsfrågor
● Vetenskaplig förankring
● Samverkan med det omgivande samhället

För de program som har en sektion som representera sin studenter är det vanligtvis UB och AMO som
går på Programråd. På masterprogram så har sektionen ansvar att hitta en student som gå på
programmet som vill representanterna studenterna.
När en sektion inte representerar ett program så söks studentrepresentanter.

Utöver studenterna ska också dessa personer var på programrådet
● Personer med koppling till programmet
● Näringslivsrepresentanter


