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Kort om SFS
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Vad är SFS?
● 100 år av studentinflytande!

● 54 medlemmar + 2 väntade på godkännande.

● Två uppdrag 
1) Påverkan 
2) Medlemssamordning
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Vad menar vi med effektivitet?
effektivitet

ändamålsenlighet

träffsäkerhet

Långa processer med oklara mål

Snabbt få igång rätt dialog
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Studentmedverkan i kvalitetsarbetet

Lärosätet skapar en (eller flera) kvalitetsdefinition

Lokalt kvalitetsarbete – komplett PDSA-cykel

Interna system bidrar till och säkerställer utveckling

Kvalitetssystemet och -definitionen ses över
 regelbundet

Studenter medägare till 
kvalitetsdefinitionen

Studenter delaktiga 
på “båda sidor” i 
kollegiala granskningar 

Studenter medskapar 
löpande kvalitetskulturen

Strukturerade former 
för studentdeltagande 
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Studentaktörer i kvalitetskulturen

Planera

Genomföra Utvärdera

Återföra

Kursvärderingar, kvalitetsdialoger, 
terminsutvärderingar m.m.

Studentbedömare och studentröster i 
programutvärderingar

Studentrepresentantion

Tillgängliggörande av resultat som grund 
för levande dialog med studenterna

Planera

Genomföra
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Studentaktörer i kvalitetskulturen – the “double loop”

Planera

Genomföra Utvärdera

ÅterföraPlanera

Genomföra

Studentrepresentantion

Utvärdering av erfarenheter av hur bl.a. 
studentinflytande fungerar, identifiera 
avgörande moment
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Förutsättningar för effektivt studentinflytande

Studentinflytandet som

Studentrepresentanten som
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Hur kan lärosätet bidra till att nå             ?

Proaktivitet

● Goda förutsättningar
● Fullödig information
● Förväntningar om kontinuitet
● Tydliga och förutsägbara 

former för studentinflytande

Medägarskap

● Långsiktighet
● Öppenhet och dialog
● Förtroende
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Tre utmaningar för studentinflytande i kvalitetssystemet

● Kvalitetsarbete är långsiktigt, ofta baserat på utvecklingsplaner och 
utvärderingscykler längre än en genomsnittlig studietid.

● Kvalitetssystem måste behandla många olika former av kvalitet, vilket 
gör dem abstrakta och svåråtkomliga.

● Kvalitetssäkring kan upplevas som centralorganisationens ingrepp i 
den lokala verksamheten, konfliktlinjer som är ointuitiva ur 
studentperspektiv.
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Take-home messages

● Kvalitetskulturen kan främjas med små och enkla insatser!

● Studentrösten är central i kvalitetsdialoger, på samtliga nivåer och i 
samtliga steg i processen, behöver förutsägbara och öppna 
mötesplatser och former.

● Studentinflytande i kvalitetssystemet måste ta sig över flera trösklar
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Tack för att ni lyssnade!
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