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Karlstad Studentkår 
Karlstad Studentkår ska verka för studenterna vid Karlstads universitet inkluderat Musikhögskolan 

Ingesund.  

Karlstad Studentkårs åsiktsdokument är ett av organisationens centrala styrdokument. Tillsammans 

med Karlstad Studentkårs stadgar utgör åsiktsdokumentet grunden för organisationens verksamhet. 

Åsiktsdokumentet är till för alla de personer som är engagerade i studentkåren. Studentkårens 

representanter har åsiktsdokumentet som stöd och grund för sitt arbete i aktuella forum. 

Studentrepresentanterna ska känna till innehållet och använda sig av dokumentet i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Åsiktsdokumentet ska vara ett relevant dokument och användas aktivt. Det har en generell karaktär då 

det ska bidra med kontinuitet i organisationen. Mer detaljerade och preciserade åsikter och krav förs 

fram i organisationsstrategin och handlingsplanen som antas av Karlstad Studentkårs fullmäktige var 

tredje respektive varje år. 

  

Disposition 
Åsiktsdokumentet är uppdelat i fem lika viktiga områden: inledning, utbildningskvalitet, studiesociala 

frågor, rättssäkerhet och studentinflytande 

Till varje område efter inledningen följer en övergripande presentation av Karlstad Studentkårs 

ställningstagande i frågan. Följt av en lista med specificerade punkter som bör uppfyllas eller bevaras i 

framtiden. 

Området som behandlas först, inledningen, genomsyrar hela studentkårens verksamhet och ska tas i 

beaktning i varje område av verksamheten. 
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Inledning 

Karlstad Studentkår är den organisation som representerar studenterna på Karlstads universitet. 
Genom att organisera studentinflytandet och bevaka utbildningarna vid Karlstads universitet arbetar 
Karlstad Studentkår för att studenterna får en kvalitativ utbildning och goda förutsättningar för studier. 
Vi påpekar brister och påverkar för förbättring – allt i studenternas intresse. 
 

Tillgång till högre utbildning är inte bara en lagfäst rättighet utan också en möjlighet, för både individ 
och samhälle, att nå sin fulla potential. Högre utbildning skapar kritiskt tänkande medborgare och 
bidrar till ett samhälle i ständig utveckling. Välutbildade medborgare bidrar till att upprätthålla ett 
demokratiskt samhälle och därför måste högre utbildning hålla god kvalitet. Utbildning på universitet 
och högskolor bör vara fri från omotiverade avgifter och tillgänglig för alla som uppfyller kriterierna för 
antagning. 
 

Varje enskild människa är född med unika egenskaper som ger denne rättigheter, som individ och 

som en del av samhället. Dessa egenskaper innefattar förutom förnuftet även en vilja och en önskan 

om att forma sitt eget liv. Grunden för ett välmående samhälle är att det präglas av en respekt för alla 

människors lika rättigheter och skyldigheter. Här har högskolor och universitet en viktig roll att spela 

då de i egenskap av samhällsbärande institutioner ansvarar för att varje generation vinns för värdet av 

bildning, förståelse för det mänskliga tillståndet och en hunger för fortsatt kunskapssökande. 

 

Tanken om det pluralistiska samhället och respekt för människors särart måste genomsyra ett 

universitets vardagliga verksamhet för att dessa även fortsatt ska kunna vara samhällsbärande 

värderingar. Det pluralistiska samhället präglas av öppenhet, både gällande perspektiv och människor. 

Ett uttryck för detta är Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen där de fyra friheterna (fri 

rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital) bör eftersträvas även på andra samhällsnivåer. För 

att Sverige, och Värmland, ska kunna dra full nytta av internationalisering och global rörlighet måste vi 

förstå oss själva som delar av en globaliserad värld. 
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Utbildningskvalitet 

Utbildningen vid Karlstads universitet ska hålla en hög kvalitet oavsett nivå samt vara 

konkurrenskraftig. Utbildningarna ska präglas av ett vetenskapligt eller konstnärligt förhållningssätt och 

ha en nära koppling till aktuell forskning.  

 

Kursvärdering är ett viktigt verktyg för att mäta och säkerställa kvaliteten på utbildningen. 

Kursvärderingarna ska värdera samtliga aspekter av kursen: arbetsbelastning, lärarinsats, 

måluppfyllelse och kurslitteratur. De ska genomföras, analyseras och användas i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Det bör finnas en god samverkan lokalt, nationellt och internationellt mellan universitet, näringsliv och 

kringliggande kommuner så att utbildningen svarar mot arbetsmarknadens krav. Samverkan skapar 

arenor för studenter att utveckla sitt eget lärande och möta potentiella arbetsgivare.  

 

 

Karlstad Studentkår anser att… 

1. All utbildning ska bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt 

beprövad erfarenhet. 

2. Undervisande personal kontinuerligt ska ha tillgång till pedagogisk fortbildning. 

3. Ett system för pedagogisk meritering ska finnas och efterföljas samt hålla en god kvalitet. 

4. Pedagogiska och vetenskapliga kvalifikationer ska vägas in vid rekrytering och befordran. 

5. Utbildningar ska hålla hög nivå oavsett om de bedrivs på campus eller via distans, på grund- eller 

avancerad nivå.  

6. Under den fria terminen ska det finnas möjlighet till praktik eller utlandsstudier för alla program 

inom ramen för utbildningens fokus.  

7. Anslagen till grundutbildningen bör höjas och fördelas för att nå likvärdig kvalitet mellan olika 

ämnen 

8. Undervisningstiden inte ska understiga 15 timmar/veckan samt hålla en god kvalitet 

9. Handledningstiden inte ska understiga 2 timmar/veckan samt hålla en god kvalitet 

10. Undervisningen ska ske i varierad form med både salsundervisning och seminarier.  
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Studiesociala frågor 
Karlstad Studentkår arbetar för att studenterna vid Karlstads universitet ska ha goda förutsättningar för 

sina studier och ett kvalitativt studentliv. Det innefattar många områden som för det första hjälper till att 

hålla stressnivåerna nere och motivationen uppe, men i förlängningen även bidrar till att gynna en god 

psykisk hälsa bland studenterna. Som student ska man känna sig trygg och kunna fokusera på det 

som är viktigt, nämligen studierna. 

 

Studenterna vid Karlstads universitet ska ha en god och välanpassad studiemiljö för att kunna uppnå 

så goda resultat som möjligt. Studentkåren bevakar och påverkar universitetets studiemiljö, vilket 

bland annat innefattar den fysiska och psykosociala studiemiljön.  

 

För att ha en trygg studietid behöver studenter även ha en bra tillvaro utanför universitetet. Studenter 

ska ha en kvalitativ boendesituation, en trygg ekonomisk tillvaro och tillgång till funktionella 

pendlingsmöjligheter. 

 

Karlstad Studentkår anser att… 

1. Studiemedlet ska vara tillräckligt för att studenten ska kunna leva ett tryggt och kvalitativt liv under 

sin studietid.  

2. Fribeloppet bör höjas för att bättre möjliggöra extraarbete under studietiden och därmed förbättra 

studenters ekonomiska situation. 

3. Det ska finnas goda möjligheter för studenter att få tag i en bostad nära Karlstads universitet. Om 

bostaden är belägen utanför tätorten Karlstad ska studenten kunna pendla inom en skälig tid. 

4. Alla heltidsstudenter på campus ska ha möjlighet till ett förstahandskontrakt på en hyresbostad 

inom sin första termin. 

5. Hyran för studentbostäder ej får överstiga en skälig nivå, sett till kvalitet och avstånd från 

lärosätet.  

6. Studentrabatt ska finnas på kollektivtrafik. 

7. Det i Värmland ska finnas en väl fungerande kollektivtrafik som möjliggör pendling för studenter. 

8. Studenterna vid Karlstads universitet ska ha god tillgång till Studenthälsan, som ska vara väl 

fungerande och kostnadsfri. 

9. En 100 procentig studietakt ska motsvara en beräknad arbetsbelastning på 40 timmar per vecka. 

10. Examinering ska i största möjliga mån ske under vardagar. 
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Rättssäkerhet  
Rättssäkerheten i utbildningen är central för att studenterna vid Karlstads universitet inte ska drabbas 

av negativa konsekvenser under sin utbildning. En god rättssäkerhet möjliggör transparens och utgör 

ett skydd för både studenter och lärare. För att uppnå en god rättssäkerhet ska personal vid Karlstads 

universitet vara informerad om rättigheter och skyldigheter som är relevanta för myndighetsutövande 

och bedrivandet av högre studier. Det är universitetets ansvar att informera studenterna om dessa. 

 

 

Karlstad Studentkår anser att… 

1. Universitetets personal och studenter ska ha kunskap om och efterleva de regler och lagar som är 

aktuella för högre studier. 

2. Examination ska ske rättssäkert.  

3. All skriftlig examination som inte seminariebehandlas ska ske anonymt. 

4. Kursvärderingar ska genomföras anonymt efter avslutad kurs. Resultatet ska sammanställas och 

följas upp med studenter vid nästkommande kurstillfälle. 

5. Karlstad Studentkår ska ha möjlighet att ta del av kursvärderingar och kursanalyser. 

6. Former för examination ska vara så specificerade och detaljerade som möjligt i kursplanerna. 

7. Alla kursanalyser ska finnas tillgängliga för studenterna. 

8. Examinering ska i högre utsträckning kunna ske digitalt. 
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Studentinflytande 
Ett aktivt studentinflytande stärker kvaliteten på utbildningen vid Karlstads universitet och är ett av de 

viktigaste uppdragen för Karlstad Studentkår att organisera. Studentinflytandet ska ha en central roll 

för utbildningarna och kvalitetsarbetet på Karlstads universitet. Karlstad Studentkår organiserar 

studentinflytandet, och studentrepresentanterna som utses möjliggör för studentkåren att arbeta 

effektivt med prioriterade frågor.  

 

Studentrepresentanterna representerar studentkårens, och i förlängningen studenternas, åsikter vid 

Karlstads universitet.  

 

Karlstad Studentkår anser att… 

1. Studentinflytandet ska organiseras av Karlstad Studentkår. 

2. Ett aktivt studentinflytande inom den egna organisationen och på universitetet ses som en 

självklarhet och en kvalitetshöjande tillgång.  

3. Studentrepresentanter ska vara delaktiga i samtliga forum där beslut om utbildning tas. 

4. Studentrepresentanter inte ska drabbas av negativa konsekvenser i sin utbildning till följd av 

sitt engagemang. 

5. Samråd med studentrepresentanter ska ske under beredningen av beslut och inte bara när 

beslut ska fattas. 

6. Studentrepresentation ska ske med två eller flera studenter om inte mycket särskilda skäl 

föreligger. 

7. Kursplaner ska utformas i samråd med och granskas av studentrepresentanter. 

 


