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Nominering av studentrepresentant till 
utvärdering av ämneslärarutbildning 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar på regeringens uppdrag för 
kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet genom bland annat. 
Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. UKÄ:s utvärderingar 
baseras på kollegial bedömning vilket genomförs av en extern bedömargrupp som 
vanligtvis består av sakkunniga från universitet och högskolor, studentrepresentanter 
samt bedömare med relevant kunskap och erfarenhet från arbetslivet utanför 
högskolan. En mer detaljerad beskrivning av UKÄ:s utbildningsutvärderingar finns 
på:  
http://uka.se/kvalitet--examenstillstand/utbildningsutvarderingar.html 

Uppdraget  
UKÄ ska utvärdera utbildningar som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot 
arbete i årskurs 7-9 och inriktning mot arbete i gymnasieskolan, där 
undervisningsämnena matematik, samhällskunskap, svenska, musik, dans, bild samt 
idrott och hälsa ingår. Utvärderingen pågår formellt mellan september 2018 till oktober 
2019. För studentrepresentanten innebär uppdraget cirka 20 arbetsdagar 
framförallt fördelade mellan november 2018 till – juni 2019. Ungefär hälften av 
dagarna innebär arbete på UKÄ (möten och intervjuer) och hälften hemma (inläsning 
och bedömning). UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma 
luncher.  

Vad vi söker  
Att är väl insatta i ämneslärarutbildningens utformning och genomförande och är 
antingen i slutet på sin utbildning eller har precis avslutat (våren 2018). 
Studentrepresentanten har god 
förmåga att analysera underlag och uttrycka sig väl i tal och skrift samt ha god 
samarbetsförmåga.  
Det är meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av frågor som 
rör utbildningsmiljö, studentinflytande och jämställdhetsarbete.  

Nomineringar  
Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 8 april 2018.  
 
För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla:  
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• Nominering från en medlemskår, medlem i medlemskår eller 
styrelseledamot i SFS,  

• Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska 
nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den 
nominerande studentkårens presidium eller till nominerande 
styrelseledamot,  

• En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en 
motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,  

• Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de 
formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra 
för sammanhanget relevanta meriter,  

 
Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av en 
studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som nominerar behöver inte 
vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är samma som ovan.  
 
Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget. 
 


