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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Föredragande 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Hållbar utveckling – kompetensutveckling för 
lärare 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har i samarbete 
med UPL utarbetat en lärarfortbildningskurs i hållbar 
utveckling. Kursen föregicks av en kartkartläggning av hur 
hållbarhet hanteras i civilingenjörsutbildningarnas kurser.  
 
Kursen i hållbar utveckling för lärare erbjöds för första 
gången 2018 med två deltagare per institution från teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Professor Jon Moen, 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 
informerar om kursens syfte och upplägg. UPL planerar 
för ytterligare en kurs höstterminen 2019. USR förordar att 
kursen anpassas till olika fakulteters behov och 
förutsättningar. Ett par av USR:s fakulteter ber att få 
återkomma till Jon Moen för fortsatt dialog. 
 
USR tackar för informationen.  

4.  Regionalt samarbete (t ex Akademi Norr) Heidi Hansson informerar om pågående dialog med 
Akademi Norr, det vill säga sammanslutningen av 
lärcentra i regionen. Det finns stora önskemål om att 
utbildningsplatser förläggs till orter i inlandet. Utmaningen 
är söktryck, utbildningsvilja och attraktiviteten i de yrken 
som utbildningarna ska leda till.  
 
Kristina Lejon informerar om den medicinska fakultetens 
sjuksköterskeprogram på distans med utbildningsort 
Skellefteå. Från och med höstterminen år 2020 planerar 
fakulteten att inom ramen för programmet erbjuda fyra 
platser per termin till studenter i Lycksele. Dessa studenter 
deltar i gruppövningar med mera via lärplattform 
tillsammans med de som är antagna i Skellefteå men 
Lyckselestudenterna får förtur att göra praktik i Lycksele 
med omnejd.  

5.  Breddad rekrytering/ 
Avhoppsanalys datavetenskap 

Baserat på rapporten från arbetsgruppen för breddat 
deltagande har den medicinska fakultetens 
utbildningsstrategiska nämnd fortsatt diskussionen. 
Kristina Lejon informerar om fakultetens tankar om 
avhoppsanalyser och insatser.  
 
Fredrik Georgsson informerar om den avhoppsanalys som 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet gjort inom sina data- 
och IT-utbildningar. Generella resultat visar att tidiga 
avhopp ofta är kopplade till förväntansbild, 
kvalitetsfaktorer, svårigheter i att klara studierna samt 
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psykisk ohälsa. Orsaker till sena avhopp är ofta att 
studenterna får jobb innan examen.  

6.  Studiebarometern 2018 Nils Eriksson redovisar resultatet av Studiebarometern 
2018. Resultaten visar sammanfattningsvis: 
  
• Små förändringar över tid 
• Studenter är generellt nöjda med sina studier och sin 

studiesituation 
• Fler bland kvinnorna känner oro inför olika 

studiesituationer 
• Fler bland kvinnorna rapporterar symptom på ohälsa 
• Sociala relationer i studentgruppen har stor betydelse 

för såväl oro som symptomrapportering 
• Bland studenter som är födda utomlands eller med 

utlandsfödda föräldrar känner fler ett svagt socialt 
stöd, men det tycks inte vara av betydelse för oro eller 
hälsa 

 
Resultaten har distribuerats till programansvariga. USR 
framhåller att enkäten har en viktig betydelse för 
programmens och programmiljöernas utveckling. 

7.  Framtida lärplattform(ar) Eva Svedmark informerar om arbetet med framtida 
lärplattform. Eva Svedmark föreslår att 
lärplattformskommitté inrättas och att deltagarna är 
pedagogiskt inplacerade lärare från samtliga fakulteter och 
representanter för studenterna. Heidi Hansson understryker 
vikten av en kommunikationsplan för det förestående bytet 
av lärplattform. 
 
USR tillstyrker Eva Svedmarks förslag. Heidi Hansson 
återkommer med ett uppdrag till UPL.  

8.  Inrättande av utbildning 
 
a) Idrottsfysiologiprogrammet 
 

Kristina Lejon föredrar ärendet. Nils Eriksson framför 
synpunkter från den samhällsvetenskapliga fakulteten som 
bland annat ser fakulteten fördelar med att det föreslagna 
programmet inrättas samtidigt som det planerade 
Tränarprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
framför också synpunkter på den ansökan som ligger till 
grund för inrättandet. 
 
USR noterar att delar av den medicinska fakultetens 
ansökan skulle kunna utvecklas vidare men tillstyrker 
förslaget om att inrätta Idrottsfysiologiprogrammet. 

9.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Kvalitetssystemets fastställande 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) Fredrik Georgsson informerar. Rektor fastställde 
Kvalitetssystem för utbildning den 26 februari. Ett antal 
revideringar ska dock göras innan beslutet expedieras. 
Rektor fastställde samtidigt Handläggningsordning för att 
inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, 
huvudområde och lokal examensbeskrivning tillsammans 
med motsvarande handläggningsordning för 
forskarutbildningsämne. 
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b) Kursutvärderingssystem – information 
 
 
c) Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 
 
 
 
 
 
d) Temaseminarium Hållbar utveckling 

 
b) Fredrik Georgsson informerar om arbetet med att 
formulera krav på ett system för kursutvärderingar. 
 
c) Teknisk-naturvetenskaplig fakultet diskuterar tre nya 
masterprogram: artificiell intelligens, matematik samt 
matematisk statistik 
 
Medicinsk fakultet har fått examensrättstillstånd för 3-årigt 
tandhygienistprogram. 
 
d) Det planerade seminariet i Hållbar utveckling skjuts på 
framtiden. 

10.  Vision och strategier 2020-2025 Remissvaren på förslaget till Vision och strategier 2020-
2025 har inkommit. I remissvaren framkommer bland 
annat synpunkter på att dokumentet borde ha en tydligare 
riktning och spets och att det in högre grad borde framgå 
vilka satsningar som är angelägna ur ett universitets-
övergripande perspektiv.  
 
USR diskuterar för- och nackdelar med dokumentets 
konkretionsnivå.  

11.  Övriga frågor 
 
a) Teknik i undervisningssalar, och mer exakt 
inspelningsutrustning i föreläsningsmiljö. 
 
 
 
 
 
 
b) Utvärdering av pedagogisk utveckling. 
 
 
 
 
 
 
c) Huvudområde och inriktning inom 
huvudområde 

 
 
a) Nils Eriksson lyfter upplevd otydlighet om ansvar för 
teknik i undervisningssalar. Universitetsservice har 
ansvaret men det är svårt att veta vem man vänder sig till. 
Heidi Hansson föreslår att Nils Eriksson kontaktar 
Universitetsservice för att få ytterligare information. USR 
föreslår att Universitetsservice bjuds in till ett kommande 
möte. 
 
b) UKÄ har regeringens uppdrag att följa upp det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och 
högskolor. Eva Svedmark ansvarar för att sammanställa 
Umeå universitets svar på ett antal frågor från UKÄ och 
ber om underlag från fakulteterna. Eva Svedmark skickar 
frågorna till utbildningsledarna. 
 
c) Sara Sjöstedt de Luna lyfter frågor om inrättande av 
huvudområde respektive inriktning av huvudområde. USR 
återkommer till frågan och uppdrar därutöver till Fredrik 
Georgsson att föra frågan vidare till Examensrådet. 
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Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Anna Lindqvist  
8. Per Lindström 
9. Kristina Lejon 
10. Sara Sjöstedt de Luna  
11. Max Malmer 
12. Torkel Molin 
13. Åsa Rudehäll 
14. Eva Svedmark  
15. Susanne Vikström 
16. Birgitta Wilhelmsson 

 
Frånvarande 

1. Emil Nygren 
2. Ann-Louise Silfver 
 

 


