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Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 
 

Tid: Tisdag den 20 december kl 13.00-16.00 

Plats: Triple Helix 

 

Ledamöter 

 

Anders Fällström från p6 

Heidi Hansson 

Mikael Wiberg 

Nils Eriksson  

Ann-Catrine Edlund  

Erik Lindenius 

Birgitta Bernspång  

Per Lindström  

 

Henna Harinen 

Staffan Andersson  

Susanne Vikström 

Fredrik Georgsson  

Birgitta Wilhelmsson  

Eva Svedmark 

Petra Holmbom  

Erik Arvidsson 

Stina Alm 

Malin Larsson från p3 

Åsa Rudehäll 

Ester Roos-Engstrand 

 

 

 

 

Vicerektor för utbildning, ordförande 

Vicerektor för utbildning, tillträdande ordförande 

Prodekan, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Prodekan, Humanistisk fakultet  

Utbildningsledare, Humanistisk fakultet 

Vicedekan, Medicinsk fakultet (frånvarande) 

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet 

(frånvarande) 

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet 

Prodekan, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Lärarhögskolan 

Föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd 

Student, NTK (frånvarande) 

Student, US  

Student, UMS  

Rektors samordnare, Planeringsenheten 

Utredare, Planeringsenheten 

Sekreterare, Planeringsenheten  

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1. Protokoll (2016-11-16) bilaga 1 

 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna 

2. Information 

-regleringsbrevet 

 

-kvalitetssystem för 

forskarutbildning 

 

 

 

-lärandemiljöer 

 

 

 

 

 

Regleringsbrevet har ännu inte kommit men väntas i 

mellandagarna. 

 

Ett arbete för att skapa ett sammanhållet 

kvalitetssystem, där både utbildning på grund- och 

avancerad nivå samt forskarnivå ingår, planeras till 

hösten.  

 

Eva Svedmark informerar om att stimulansmedel 

kommer att användas för en testa nya lärandemiljöer. 

Närmast behövs det personer till att testa tekniker och 

didaktiska modeller till den nya multisalen som byggs 

för 150 studenter i Biologihuset. Salen kommer att 

användas främst av teknisk naturvetenskaplig fakultet 

och medicinsk fakultet.  
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-studiebarometern 

 

Nils Eriksson informerar om att nu är 

studiebarometerns rådata tillgängliga. Nils kommer att 

skicka ut dem. 

 

 

3. Scanning av tentamen Ett flertal lärosäten i landet har infört scanning av 

salstentamen. Vid exempelvis KTH scannas tentorna 

direkt i skrivsalen, men även efter rättning. En fördel 

med metoden är att studenterna kan hämta sin 

tentamen digitalt samt att möjligheten till fusk 

begränsas. Vid UmU scannar medicinska fakulteten in 

tentorna på alla som blivit underkända. 

 

Rådet diskuterar om det är möjligt att genomföra 

scanning vid UmU och om det är i enlighet med 

arkiveringslagen. Relationen mellan kostnader och 

vinster måste också vägas in. 

  

Rådet är samstämmigt i att avvakta med scanning av 

tentamina vid UmU och framhåller att frågan hänger 

tätt ihop med digital examination. 

 

 

4. Kvalitetssystemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-extern granskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomgång av utbildningsledarnas förslag till 

revidering av kvalitetssystemet.  

 

USSR föreslår Studentcentrum att revidera sina 

dokument i enlighet med förslagen och även att se över 

hur begreppen värdering-utvärdering används. 

Studentcentrum föreslås bjuda in till ett möte med 

studenter och utbildningsledare om de vill resonera 

vidare om detta  

 

USSR stödjer utbildningsledarnas förslag att 

aktiviteten ”Extern utvärdering” utgår ur 

kvalitetssystemet. Istället görs en komplettering i 

aktiviteten ”Programutvärdering genomförd genom 

kollegial granskning” enligt följande: 

 ”Granskaren kan vara annan programansvarig eller 

motsvarande vid Umeå universitet eller annat 

lärosäte. Granskningen ska ha ett särskilt fokus på 

utbildningens användbarhet och granskaren bör, när 

det är möjligt, vara från annat universitet.” 

Aktiviteterna 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan för 

utbildningsprogram” samt ”Utvärdering 

av utbildningsprogram” kompletteras med syftet:  ”i 

syfte att säkerställa utbildningens användbarhet” 
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-audit 

 

Utbildningsledarna föreslår vidare följande förslag till 

formulering i aktivitet ”Fakultetsaudits”: ”kan 

auditgruppen kompletteras med representant från 

annat lärosäte samt arbetslivsrepresentant”. 

 

Malin Larsson rapporterar om den pågående auditen 

som genomförs vid Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet. Sex program har ingått i auditen, med 

representanter från prefekt till student. Intervjuer har 

hållits med sju olika grupper under två dagar. 

Återstår gör nu att skriva rapporten som beräknas vara 

klar vecka tre. 

 

En rockad för nästkommande audit diskuterades. 

Diskussionen fortsätter på internatet. 

 

Humanistisk fakultet, som genomgick pilot-auditen, 

uppmärksammar USSR på hur återkoppling ska ske 

efter auditen.  

 

Humfak har tagit fram en rapport om arbetet efter 

auditen som USSR kommer att behandla vid 

kommande internat. 

 

Kvalitetssystemet behöver revideras, dels med 

utgångspunkt i de förslag som utbildningsledarna lagt 

fram, dels med den språkliga justering som Heidi 

Hansson har föreslagit. Utbildningsledarna, Heidi 

Hansson och Ester Roos-Engstrand träffas, fredag 20 

januari kl 13, och går igenom detta, så att ett 

reviderat förslag kan presenteras senast i februari. 

  

5. UKÄ utvärderingar 

-lärarutbildningen, pilot 

 

 

 

 

 

 
 

-tematisk utvärdering, hållbar 

utveckling 

 

 

 

 

 

Birgitta Wilhelmsson rapporterar om 

pilotutvärderingen som lärarutbildningen nu 

genomgår. De har nu genomfört och lämnat in 

självvärdering till UKÄ. UKÄ ger numera tydliga 

direktiv för hur självvärderingen ska skrivas. I april är 

det intervju med UKÄ och därefter delning i början på 

augusti. Beslutet väntas i oktober/november. 

 

UKÄs tematiska utvärdering av hållbar utveckling 

informerar Malin Larsson om. Lärosätet fick möjlighet 

att ha synpunkter på vägledningen. UKÄ lyssnande på 

dessa och ändrade. Exempel på hållbar utveckling 

efterfrågas och finns från Lärarhögskolan, Teknat-

EMG, arkitektutbildningen. Medfak-global hälsa, 

Samfak- Handelshögskolan. Malin uppmanar rådet att 

lyfta exempel på max 1,5 sida. 7 mars ska rapporten 
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-kvalitetssäkringssystemet 

skickas in. Malin skickar ut vägledningen och en mall 

under dagen. 

 

UKÄs pilotgranskning av lärosätets 

kvalitetssäkringssystem är igång. Ester Roos-

Engstrand informerar om att det behövs 

arbetslivsföreträdare till UKÄs webbintervju 30 mars. 

Ester skickar en text till utbildningsledarna som de 

kan skicka vidare till exempelvis landstinget, Umeå 

kommun, arbetslivsrepresentanter i Lärarhögskolans 

råd. Utbildningsledarna rapporterar sina förslag till 

Ester snarast. 

 

6. Breddad rekrytering, förslag på 

upplägg till internatet 

Åsa Rudehäll informerar om temat på internatet som 

är breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Förslaget är att fokusera på genomströmning - första 

studieåret. Åsa visar exempel på hur kvarvaro-andra 

läsåret ser ut för vissa program. 

 

På internatet kommer diskussionerna att handla om 

hur behoven ser ut på programnivå. Åsa kommer att 

ge lästips inför internatet.  

 

7. Kompletteringsutbildningar Malin Larsson informerar om att under år 2018, de 

hinner inte till 2017, kommer Psykologi, Sociologi och 

Läkarprogrammet att starta upp 

kompletteringsutbildningar. Malin återkommer med 

mer information senare. Det kan också tänkas att 

UmU blir tilldelade ytterligare utbildningar eftersom 

alla inte har presenterats ännu. 

 

8. Nya Ladok 

 

Mikael Lindgren, projektledare för införandeprojektet 

nya Ladok, Maria Bek, ansvarig för information om 

projektet samt Agneta Bränberg, som deltar i 

projektgruppen med ett användarperspektiv, 

informerade om nya Ladoks möjligheter och brister. 

 

Några lärosäten har infört nya Ladok, Kungliga 

konsthögskolan och Kungliga musikhögskolan. Under 

2017/2018 sker en totalleverans till samtliga lärosäten. 

UmU har önskat att sätta igång våren 2018. 

 

Idag sker ett dubbeljobb i 

resultatrapporteringsprocessen, då läraren 

sammanställer resultatet och administratören skriver 

in resultatet i Ladok. Med nya Ladok är det enklare att 

gå in och rapportera, men eftersom integration med 

lärplattformerna Cambro och Moodle saknas uppstår 
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ändå dubbelarbete. Önskemålet från användarna är att 

få in resultatet direkt från lärplattformarna. 

 

Kostnaden och vem som äger problemet är den stora 

frågan. Någon måste räkna på det och även utreda vad 

det kostar att inte införa integrationen. IT enheten 

menar att de kan bygga integrationen om de får ett 

uppdrag att göra det. Andra åsikter i rådet var att det 

är ett uppdrag för Ladokkonsortiet och inget Umeå-

problem. 

 

Rådet diskuterar problemet och Heidi Hansson tar 

med sig frågan till ledningsgruppen och för 

diskussionen vidare där. 

 

9. Sharepoint 

 

Sharepoint kommer att utgå från årsskiftet. USSRs yta 

måste migreras, men vart? 

Box, samarbetsyta eller lärplattform diskuteras som 

alternativ. 

 

Rådet beslutar att lärplattformen Cambro fyller de 

behov som USSR har. 

 

10. Etik och moral Rektor har aviserat ett arbete kring ”Värdegrund” 

eftersom det idag inte finns någon formulerad 

värdegrund för UmU. Värdegrundsarbetet har 

aktualiserats efter Macchiarini-affären. 

 

Det är viktigt att diskutera detta i hela 

arbetskollektivet. 

Hur ska man förhålla sig och få igång ett samtal om 

vad det innebär att vara student, lärare eller anställd 

vid UmU? Vad står vi för på UmU?  

 

På kanslierna har det pågått diskussioner kring 

värdegrund vilket gör att de är bra resurser i detta 

arbete. UPL har en kompetensutvecklingskurs i 

värdegrund. En inventering av det arbete som gjorts 

och görs vid UmU på temat föreslås. 

 

Rådet föreslår att diskussionen fortsätter under 

internatet och vid ett USSR-seminarium under våren. 

 

11. Kommande möten 5 april 13–16 

9 juni 9–12 

 

 

12. USSR:s planeringsdagar, 

Strömbäck 

9–10 februari 

Samling vid Samverkanshuset, kl 11 den 9 februari 
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Återresa efter lunch 10 februari, vid Samverkanshuset 

senast kl 13.00 

 

Finns det önskemål om punkter på agendan, kontakta 

Ester. 

 

13. Övriga frågor 

-kurslitteratur UB 

Ann Catrine Edlund lyfter frågan vem som ansvarar 

för att UB vet vilken kurslitteratur som ska köpas in. 

Det är inte obligatoriskt att ange detta i kursplanerna 

längre vilket gör att de på UB har svårt att veta vad 

som ska beställas. Hur hanterar vi detta? 

 

Litteraturen som ska inhandlas måste registreras i 

Selma. Studentcentrum, som ”äger” regelverket 

kursplanemallen, bör se över formerna för detta. 

Eventuellt kan representanter för Studentcentrum 

komma på ett möte och diskutera detta. 

 

Justeras 

 

 

 

 

Heidi Hansson 

Vicerektor utbildning 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Ester Roos-Engstrand 

Sekreterare 
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