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Det är glädjande att höra alla föregående talare prata om kvalitet. Kvalitet för vem och varför? Berit 

lyfter olika aspekter av kvalitet och vikten av att vi vet vad vi menar när vi pratar om det, vikten av 

samsyn. 

En viktig aspekt som lyftes i inledningen av Agneta Stark är att inte glömma bort det större 

samhällsperspektivet när vi talar om högre utbildning och vikten av kvalitet inom den, inte bara det 

individuella och arbetsmarknadens behov. 

Vad är det som är viktigt för mig som student? Dels är det att få träffa världen utanför min utbildning 

och få en bild av vad jag kan använda mina kunskaper till och vad jag kan bidra med när jag väljer att 

lämna högskolan. 

Att ha inflytande och medverka till utvecklingen av utbildningen är också viktigt. Det är långt fler 

studenter än lärare och personal inom högskolan och det är en enorm resurs som bör utnyttjas i 

utvecklings- och kvalitetsarbetet. Att verkligen dra nytta av den återkoppling vi ger varandra för att 

utveckla utbildningen. 

Det är ett måste att värna den högskolepedagogiska utbildningen, både för studenterna men också 

för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningen. Det är en förutsättning för lärandet. Man ska 

inte se kunskapen som rigid utan som något i ständig utveckling och att det alltid finns fler perspektiv 

att utforska. 

Kanske viktigast för mig som student är kontakten med min lärare. Att tillsammans med lärare och 

medstudenter lära sig mer, reflektera över kunskapen och kunna omsätta den i praktiken och 

utveckla samhället runtomkring oss. Här har Lars-Ove viktiga poänger vad gäller förebilder i 

utbildningen. 

Det är en mångfald av studenter i högskolan idag och det ställer högre men också andra krav. Rune 

lyfter fram former för utbildningen som är främmande för många men nog så viktiga, inte minst med 

hänsyn till just mångfalden av studenter. 

Jag vill uppmana alla att ha i åtanke just mångfalden av studenterna och vad de kan bidra med. 

Högskolan förändras idag men det är av vikt att inte kvalitet och lärande åsidosätts i och med dessa 

förändringar.  
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