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Hva er god studentmedvirkning?



AGENDA

• DEL 1: Introduksjon om CELL og generelt 
om studentmedvirkning.

• DEL 2: Gruppediskusjon (Break-out rooms) 
10-15 min.

• Del 3: Diskusjon i plenum og konkrete 
eksempler på studentmedvirkning. Fordeler 
og ulemper.
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CELL



The education of future lawyers who are 
better equipped for the workforce and have 
a deeper, relevant and critical understanding of law and 
its place in society.

CELL



Hva er CELL? Hva gir CELL?

• Endringsagent
• Utdanningsressurs
• Midler til reformer/eksperimenter
• Samarbeidsplattform
• Skaper rom for student deltagelse i reformer

• Organisasjonen: Lederteam med 12 
ansatte og 12 studenter



Studentmedvirkning



God studentmedvirkning

• På egne premisser
• Anerkjennelse
• Informasjon og kompetanse
• Tidlig involvering
• Egenverdi



Diskusjon

1. Hvordan kan 
studentene involveres på 
fakultetet ditt?

2. Hvilke utfordringer knyttet 
til studentmedvirkning ser 
du på ditt eget fakultet?

3. Hvordan kan 
studentmedvirkning bidra 
positivt inn på fakultetet 
ditt?



Praksisordning på IKRS – Mira



Utfordringer
• Skjeve maktforhold
• Tidsutfordringer
• Utskifting



Utfordringer

• Representasjon – ikke 
folkevalgte studenter, 
utvelgelsesprosess

• Å engasjere studenter som 
ikke er vant til å bli involvert

• Forutsetninger for å bidra
– Hva er interessant/ relevant for 

studentene, hva er ikke-



Positive 
erfaringer

• Tidlig inkludering
• Ansatte studenter
• Positiv holdning til 

studentmedvirkning
• Ringvirkninger på fakultetet
• Evalueringer



Positive 
erfaringer



Positive 
erfaringer

• Inkludering av JSU og annen 
nettverksbygging mellom 
studentmedvirkere
– Dialogmøter og en digital plattform 

for samarbeid og koordinering 
av arrangement

• Høringsprosess UH-loven –
samarbeid mellom flere SFUer

• Flere allmøter med studenter?
• Flere læringsassistenter
• Økt interesse?

– for positiv/fordelaktig utvikling av 
utdanningen?

– Økt interesse for studentaktiv læring?
– Økt interesse for studentbidrag?



Prinsipper for god studentmedvirkning

• Dialog
• Tilgjengelighet
• Nysgjerrighet
• Anerkjennelse
• Opplysning



CELL
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