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PROTOKOLL 
Studentrådet NÄR 
Datum: 2012-04-17 
Tid: kl. 9-11 
Lokal: D600 
 

 

§ 1. Studentrådet samlades vid kl. 9 och inledde med frukostfika. Mötet öppnades kl. 9.15. 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

2a. Mötesordförande: Olof Pettersson 

2b. Mötessekreterare: Anna Wallgren 

2c. Justerare:  Jennifer Larsén 

2d. Adjungerad: Johanna Lundin (studiebevakare, Humanistiska fakulteten)  

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände utlysningen. Kallelsen har bl.a. gått ut via: affischering i Södra huset, institutionens 

hemsida, institutionens sida på Facebook, kurssajter och e-post på Mondo, personliga inbjudningar 

till kurskamrater, i samband med kursfika och e-postutskick till delar av personalen.  

 

§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro 

Sammanlagt nio mötesdeltagare (åtta studenter och en studiebevakare): 

Alona Anderberg  Svenska som andraspråk II 

Katarzyna Andrzejewska  Svenska som främmande språk, nivå 3 

Aleksandra Bogomazova Svenska som främmande språk, nivå 3 

Anna Castren  Svenska som främmande språk, nivå 3 

Jennifer Larsén  Svenska, kandidatkurs 

Johanna Lundin  studiebevakare, Humanistiska fakulteten 

Olof Petterson   Svenska, magisterkurs 

Michael Uljarevic   Svenska, kandidatkurs 

Anna Wallgren  Svenska, kandidatkurs 
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§ 5. Fastställande av dagordningen 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen, med tillägget 10b. Humanistiska fakultetsrådet 16/4. 

 

§ 6. Föregående protokoll  

Olof meddelade att han skickat in ansökan om verksamhetsbidrag (från Studentkåren), men att 

pengarna inte har kommit än. Uppföljning igen nästa möte. 

 

§ 7. Information från Studentkåren  

Föredragande av Johanna Lundin (studiebevakare): 

 Studiebevakarna/Studentkåren arrangerar ett fjärde frukostseminarium på torsdag 19/4. 

Temat är rekrytering till studentråd. Anna Wallgren och Alona Anderberg har anmält sig. 

 Kort info om och utdelning av Rådshandboken. Där kan man bl.a. läsa om Stockholms 

universitets organisation, vad ett studentråd är och vad studentråd kan arbeta med. 

 

§ 8. Diskussionsfrågor 

Flera av frågorna gick in i varandra, men presenteras tematiskt i protokollet (utifrån punkterna i 

dagordningen). Mötesdeltagarna diskuterade dels utifrån ett allmänt/övergripande perspektiv, dels 

utifrån egna erfarenheter. 

 

8a. Kursvärderingar  

Inledningsvis repeterade mötet skillnaden mellan kursvärderingar och kurutvärderingar. Det som 

studenterna gör är (kurs)värderingar. Utvärderingar är något som är mer omfattande. 

 Kursfika. Anna informerade om konceptet, att institutionen både bjuder in till kursfika (för 

alla studenter) och att man går ut i grupperna med fika (under pågående kurser). Tidigare 

terminer har Olof representerat studentrådet, när institutionen bjudit in till kursfika. Den här 

terminen har Anna medverkat vid ett par tillfällen ute i grupperna, för att bjuda in till möten 

och informera om studentrådet.  

 Förslag: att minst en representant från rådet även fortsättningsvis försöker närvara vid 

kursfika. 

 Typ av kursvärdering. Deltagarna hade erfarenheter av olika slags kursvärderingar. Det verkar 

vara olika på olika kurser, t.ex. på papper, på webben och muntligt. Muntliga kursvärderingar 
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har genomförts i kombination med papper eller webben. Det framkom olika åsikter om 

muntliga kursvärderingar i kurslärarens närvaro. Å ena sidan kan det vara hämmande, å 

andra sidan kan kursläraren besvara frågor och reda ut oklarheter 

 Tidpunkt för kursvärdering. Deltagarnas erfarenheter var att kursvärderingarna oftast genomförs 

i slutet av kursen eller efter avslutad kurs. Det verkar vanligt att kursvärderingen är det 

avslutande momentet av ett seminarium/en föreläsning. Några mötesdeltagare 

kommenterade att det kan vara en dålig tidpunkt att prata om kursen i slutet av sista 

lektionen, eftersom många då är trötta, tittar på klockan och vill gå hem. 

 Förslag: att införa muntlig kursvärdering halvvägs på kurserna resp. terminsvärderingar i 

mitten av terminen – för att kunna påverka pågående kurser.  

 Föredragande av Johanna Lundin:  

o Visade och läste ur Studenträttigheter, där det finns information om kursvärderingar: de 

ska vara lättillgängliga, vi har rätt att fylla i kursvärderingar anonymt, kursvärderingar 

ska utformas i samråd med studentrepresentanter och resultatet ska presenteras för 

studenterna. 

o Studiebevakarna har gått ut med enkät till alla institutioner på Stockholms universitet 

och ställt frågor om kursvärderingar. Enkätsvaren ska sammanställas i en rapport, där 

positiva exempel olika lösningar ska lyftas fram. I maj kommer kåren att arrangera 

två workshops, en för institutioner och en för studentråd. 

o Tips! Utbildningspedagogiskt centrum (UPC) kan ge råd och stöd för arbetet med 

kursvärderingar. De hjälper både institutioner och studentråd.  

o Johanna påpekade att det är viktigt med värderingar under pågående kurser och i 

mitten av terminen. 

o En student beskrev att flera studenter varit missnöjda med en kurs. De tycker att 

undervisningen inte överensstämde med kursplanen/kursinformationen. Johanna 

gav råd om att studentrådet kan begära ut kursvärderingar, för att ev. föra åsikter 

vidare till institutionsstyrelsen. Johanna talade även om att trakasserier ska tas upp 

med Studentkåren. 

 

8b. Studiesocial miljö – fika med lärare, studiebesök och aktiviteter arrangerade av HumF 

Mötesdeltagarna var eniga om att det finns många studenter, men att man träffar ganska få. Att föra 

samman studenter från olika kurser och inriktningar är därför en viktig funktion för studentrådet. 
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Personliga möten, att träffa någon som är aktiv/engagerad, verkar vara det bästa sättet att engagera 

fler studenter.  

 En student tyckte att det varit mer/bättre info från HumF och lingonord till 

utbytesstudenterna (jmf med andra kurser).  

 Studenter som läst svenska som främmande språk tyckte att deras grupper fått för lite 

information om studenträttigheter, studentinflytande och studentrådets verksamhet. 

 En student önskade/föreslog tillgång till institutionens bibliotek och ev. fika på institutionen, 

för studenter som skriver uppsats. 

 

8c. Introduktion till institutionen och fortsättningskurser för nya studenter 

Mötesdeltagarna var eniga om att nya studenter och studenter som läser steg 1-kurser behöver få 

mer information om Stockholms universitet, om studentrådet, olika föreningar etc. Johanna 

kommenterade att det ingår i studiebevakarnas uppgift att informera nybörjare om Studentkåren och 

studenträttigheter. Hon talade även om att alla institutioner fått en lathund med information från 

kåren, som de kan använda när de möter nya studenter.  

 Förslag: att studentrådet tar fram förslag och planerar för hur rådet ska nå ut till nya 

studenter (som läser termin 1) och studenter som läser fortsättningskurser.  

 

8d. Intresseområden och ambitionsnivå för rådet 

Olof berättade om tidigare aktiviteter. Mötet konstaterade att det finns mycket att göra, men att det 

hänger på att det finns aktiva studenter. (Intresseområden och ambitionsnivåer kommer att bli en 

återkommande punkt i dagordningen.) 

 Boka möten. Johanna berättade att olika studentråd har olika rutiner, t.ex. från gång till gång, i 

anslutning till IS (före IS-möten). 

 Tid för möten. Mötesdeltagarna konstaterade att det finns både för- och nackdelar med ha 

frukostmöte eller lunchmöte. Onsdagar är en dålig mötesdag, eftersom det oftast inte är 

någon undervisning då. 

 Möteslokal. Johanna tipsade om att studentrådet kan boka och använda Studentkårens lokaler, 

t.ex. glasrummet (vid biblioteket) eller i Nobelhuset (där Studentkåren har kontor). 

 Rutiner efter möten. Olof berättade att rådet tidigare haft som rutin att en representant för rådet 

träffade studierektorn (Judith Chrystal) efter studentrådens möte, för att informera, ställa 
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frågor etc. Mötesdeltagarna tyckte att det var en bra rutin, som rådet bör behålla och 

återinföra. 

 Beslut: att Anna Wallgren kontaktar studierektorn (Judith Chrystal) efter studentrådsmöten, 

för att informera om rådets verksamhet.  

 

8e. Eventuella studenträttsliga frågor 

En student tog upp att det tidigare förekommit otydliga betygskriterier eller att det varit otydligt vad 

det är som bedöms gällande textmängden i hemtentor. Vad är det som gäller? Vad blir det för 

konsekvenser när en student överstiger maxantal sidor eller skriver för få sidor? 

 Förlag: Tydligare instruktioner, explicita formuleringar, gällande textmängd och 

textmängdens betydelse för bedömning i samband med hemtentor. Gemensamma riktlinjer 

för hela institutionen kan vara lämpligt.  

 Uppdrag: Anna tar med frågan om hemtentor till: studierektor och kursplaneutskottet (25/4) 

 

§ 9. Workshop eller liknande 

Anna och Olof berättade om idén att ordna en mötesplats där studenter från olika kurser och 

inriktningar kan mötas, för att hjälpa varandra med studierna. Mötesdeltagarna var positiva till idén 

och diskuterade olika former för ett sådant samarbete. Frågor som togs upp var bl.a. fokus för 

innehållet (t.ex. skriva uppsats, akademiskt skrivande, respons på texter) och namn på mötesplatsen 

(t.ex. workshop, studentträff). Mötesdeltagarna var eniga om att studentrådet behöver synas mer och 

träffa studenterna ute i klassrummen. Diskussion och planering fortsätter vid nästa möte. 

 Förslag: att institutionen tar fram en tydlig och mycket utförlig manual/instruktion för 

uppsatsskrivande vid institutionen. Kanske uppdatera Uppsatsen (Josephson, rev. Blåsjö) eller 

skriva en helt ny utifrån rådande normer vid institutionen? En student nämnde Psykologiska 

institutionens uppsatsmanual (Hassmén & Hassmén) som exempel. 

 

§ 10. Rapporter och meddelanden 

10a. Institutionsstyrelsen 11/4 

 Både Olof och Anna närvarande vid mötet.  

 Ett förslag till handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid institutionen presenterades. Studenter 

omnämndes inte, vilket studentrepresentanterna uppmärksammade. Varför finns inte 
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studenterna med i plan som rör arbetsmiljön, där vi ingår? Vad är det som gäller? Frågan 

kommer att tas upp igen vid nästa IS-möte. 

 

10 b. Humanistiska fakultetsrådet 16/4 

 Närvarande från institutionen: Anna (studentrepr.) och Martin Persson (doktorandrepr.) 

 Angående rekryteringsprocessen av ny rektor (för Stockholms universitet): Det finns 

studentrepresentanter som deltar i rekryteringsprocessen. Mötesdeltagarna tillfrågades om 

förslag på frågor att ställa till rektorskandidaterna. Anna föreslog att man borde fråga 

kandidaterna om hur de ser på svenskans, engelskans och andra språks ställning, som 

undervisningsspråk, i kurslitteratur, språk i avhandlingar etc. 

 

§ 11. Fyllnadsval 

11a. Val av en suppleant till Institutionsstyrelsen (IS): Jennifer Larsén  

11b. Val av en suppleant till Humanistiska fakultetsrådet (HFR): Michael Uljarevic  

11c. Kvarstående val:  

 Studerandeskyddsombud (en studentrepresentant till arbetsmiljögruppen)  

 Jämställdhetsombud (en studentrepresentant till arbetsmiljögruppen) 

 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13. Nästa möte 

Lunchmöte, fredagen den 4 maj kl. 12.00 - 13.30 i glasrummet (Studentkårens lokal, vid biblioteket)  

 

§ 14. Mötet avslutades kl. 11.00. Efter mötet kom en skribent från Gaudeamus (Charlotte Linde) 

och intervjuade studentrådet om institutionens arbete med kursvärderingar. Skribenten kommer 

även att kontakta institutionen, för att de också ska komma till tals i frågan. Artikeln kommer att 

publiceras i nästnästa nummer av tidningen och tre andra institutioner kommer också att medverka. 
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Vid protokollet 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Anna Wallgren (mötessekreterare)  Jennifer Larsén (justerare) 

 

 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2012-04-17 

FÖRSLAG 

 Förslag: att minst en representant från rådet även fortsättningsvis försöker närvara vid kursfika. 

 Förslag: att införa muntlig kursvärdering halvvägs på kurserna resp. terminsvärderingar i mitten av 

terminen – för att kunna påverka pågående kurser.  

 Förslag: att studentrådet tar fram förslag och planerar för hur rådet ska nå ut till nya studenter (som 

läser termin 1) och studenter som läser fortsättningskurser.  

 Förlag: Tydligare instruktioner, explicita formuleringar, gällande textmängd och textmängdens 

betydelse för bedömning i samband med hemtentor. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen 

kan vara lämpligt.  

 Förslag: att institutionen tar fram en tydlig och mycket utförlig manual/instruktion för 

uppsatsskrivande vid institutionen. Kanske uppdatera Uppsatsen (Josephson, rev. Blåsjö) eller skriva 

en helt ny utifrån rådande normer vid institutionen? En student nämnde Psykologiska institutionens 

uppsatsmanual (Hassmén & Hassmén) som exempel. 

UPPDRAG 

 Förslag om tydligare instruktioner, explicita formuleringar, gällande textmängd och textmängdens 

betydelse för bedömning i samband med hemtentor. Anna tar med frågan till: studierektor (så snart 

som möjligt) och kursplaneutskottet (25/4). 

BESLUT 

 Beslut: att Anna Wallgren kontaktar studierektorn (Judith Chrystal) efter studentrådsmöten, för att 

informera om rådets verksamhet.  


