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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson går igenom föregående mötes 
minnesanteckningar. 
 
Ad acta. 

3.  Alumnenkät – exempel från juridiska 
institutionen 

Ulf Israelsson, juridiska institutionen, informerar om tre 
olika studentenkäter som används vid juristprogrammet. 
 
Stora enkäten. Genomfördes första gången år 2000 och 
därefter vart femte år. Enkäten genomförs med alla som 
fram till ett visst datum tagit examen från 
juristprogrammet vid Umeå universitet. Svarsfrekvens år 
2015 var 69 procent. Enkäten är relativt kortfattad och 
omfattar en A4. Pappersenkät. 
 
Årliga enkäten. Genomfördes första gången år 2002 och är 
nu inne på sjuttonde omgången. Enkäten genomförs med 
alla som tog examen från juristprogrammet föregående år. 
Svarsfrekvens år 2017 var 61 procent. Enkäten omfattade 
senast knappt 70 frågor och är således mer omfattande än 
Stora enkäten. Pappersenkät.   
 
Kompletterande enkät. Genomförs med studenter på 
termin 9. Enkäten omfattade senast drygt 20 frågor. 
Svarsfrekvens år 2017 var 23 %. Webbenkät. 
 
Ulf Israelsson berättar att tack vare enkäten har 
institutionen god kännedom om vad studenter och alumner 
tycker om sin utbildning. Resultat används för att utveckla 
juristprogrammet. Enkäternas innehåll och resultat 
diskuteras i olika forum och är en del av programmets 
verksamhetsberättelse. 
 
USSR tackar Ulf Israelsson för informationen. 

4.  Studentundersökningar vid Umeå 
universitet – fortsatt arbete 

Heidi Hansson har tidigare informerat om att det finns 
behov av att göra en översyn av de centrala 
studentundersökningar som idag ingår i kvalitetssystemet 
för utbildning. I översynen ingår även att diskutera en 
eventuell framtida centralt koordinerad alumnenkät. När 
det gäller studentenkäter finns möjlighet till 
erfarenhetsutbyte med Örebro universitet och Linköpings 
universitet.  
 
USSR förordar att Heidi Hansson formulerar ett uppdrag 
baserat på vilket en arbetsgrupp kan tillsättas. 
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5.  Arbetsgrupp för breddad rekrytering och 
ökad genomströmning – redovisning av 
uppdrag 

Arbetsgruppen för breddad rekrytering och ökad 
genomströmning har avlämnat ett förslag i enlighet med 
det uppdrag som gruppen haft. Henna Harinen redogör för 
förslaget, dvs vilka processer som bör prioriteras för att 
med ökad kvalitet uppnå högre genomströmning och brett 
deltagande i våra utbildningar.  
 
USSR tackar arbetsgruppen för rapporten. Heidi Hansson 
ber arbetsgruppen att prioritera bland insatserna samt 
identifiera vad som bör göras på kortare respektive längre 
sikt. Fokus bör vara insatser under första studieåret. Heidi 
Hansson ber USSR fundera på möjliga utbildningar för ett 
pilotförsök. Förslag kan skickas till Henna Harinen. 
 
Åsa Rudehäll tipsar om den nyligen utgivna statistiska 
analysen från UKÄ: Rekrytering till högre utbildning från 
Sveriges län och kommuner. Rapporten distribueras med 
minnesanteckningarna. 

6.  Reviderat kvalitetssystem – remissvar Förslag på reviderat kvalitetssystem för utbildning har 
varit på ute på internremiss. Remissvar har inkommit från 
samtliga fakulteter, Lärarhögskolan, 
Universitetsförvaltningen samt Umeå studentkår. Fredrik 
Georgsson redogör för några av de synpunkter som 
inkommit och ber om USSRs synpunkter. 
 
• Kvalitetssäkring kontra kvalitetsutveckling. 
Anslaget är viktigt. Betona att kvalitetssystemet är ett stöd 
för att ge studenterna en bra utbildning. 
 
• Kvalitetssystemets flexibilitet. 
Kvalitetssystemet måste kunna tillåta flexibilitet då behov 
och förutsättningar varierar.  
 
• Pedagogisk meritering, pedagogisk utveckling. 
Den tidigare aktiviteten pedagogisk meritering kommer 
inte att lyftas in i det reviderade det systemet då 
kompetensförsörjning och -utveckling är betydligt mer 
komplext. 
 
• Definitioner av perspektiv. 
Tydliggör att perspektiven ska syfta till att säkra kvaliteten 
i kursutbud och examina. Tydliggör att varje enskild kurs 
inte ska innehålla inslag av varje perspektiv utan att det 
handlar om den sammantagna utbildningen. 

 
• Ansvarig för aktivitet. 
Ansvar ska följa den formella linjen. Det innebär att 
fakultetsnämnd/motsv blir ansvarig för flera av 
aktiviteterna. Fakulteterna/motsv vidaredelegerar. På så 
sätt tillåter kvalitetssystemet anpassning efter olika 
fakulteters behov. 
 
• Fakultet/Lärarhögskolan. 
Lärarhögskolan kan inte genomgående i kvalitetssystemet 
likställas med fakultet. Lärarhögskolan får i uppdrag att 
lämna förslag på hur detta bästa kan hanteras. 
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Fredrik Georgsson och Åsa Rudehäll fortsätter 
bearbetningen av kvalitetssystemet.  

7.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet, övrigt 
 
a) Nätverksträff i Linköping -  
 
 
 
 
 
 
b) UKÄ-konferens: Samverkan om 
dimensionering 
 
 
 
c) Audit UPL 
 
 
 
 
 
d) Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 
 
 
e) Temaseminarium, hållbar utveckling 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om nätverksträffen med 
Linköpings universitet och Örebro universitet den 26 okt. 
Nätverket syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
kvalitetsfrågor. Det finns också en muntlig 
överenskommelse mellan lärosätena om att utbyta tjänster 
i samband med kollegiala externa utvärderingar. 
 
b) Ett antal av USSRs ledamöter deltog i seminariet. 
Reflektioner finns sammanställda i en rapport. Rapporten 
distribueras med minnesanteckningarna. 
 
 
c) En auditgrupp är under tillsättning. Kristina Lejon och 
Per Höglund har tackat ja. Föreståndaren för Linköpings 
universitets motsvarighet till UPL har anmält intresse att 
ingå i gruppen som extern deltagare. En intresseförfrågan 
kommer att gå ut till gruppen excellenta lärare.  
 
d) Hum fak: Nytt huvudområde inom kreativt skrivande 
planeras. 
 
 
e) Seminariet skjuts till vårterminen. 

8.  Inrättande av utbildning 
 
a) Inrättande av Programmet för Civilt 
arbete 
 
 
b) Inrättande av huvudområdet Lingvistik 
på masternivå 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 
 
a) USSR tillstyrker förslaget om att inrätta Programmet för 
Civilt arbete. 
 
b) USSR tillstyrker förslaget om att inrätta huvudområdet 
Lingvistik på masternivå. 

9.  Återkoppling avseende Tränarprogrammet Kristina Lejon informerar. Efter dialog mellan fakulteterna 
överlåter den medicinska fakulteten värdskapet för 
Tränarprogrammet till den samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Den medicinska fakulteten planerar för att 
inrätta ett nytt program i idrottsfysiologi. 

10.  Internat USSR – förslag på teman och 
diskussionsfrågor:  
 
a) Framtidens utbildningar (Alexander 
Haraldh) 
 
b) Breddat deltagande (Henna Harinen) 
 
c) Kvalitetssystemet (Fredrik Georgsson) 
 
d) Visionsarbete (Heidi Hansson) 
 

 
 
 
Ett antal förslag på ämnen att behandla under USSRs 
planeringsdagar har inkommit. Heidi Hansson får i 
uppdrag att bereda förslagen vidare. 
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e) Regeringsuppdrag inom artificiell 
intelligens (Sara Sjöstedt de Luna) 
 
f) Rådets namn (Heidi Hansson) 

11.  Stöd till studenter med särskilda behov Kristina Lejon lyfter frågan om de olika slags utmaningar 
och dilemman som kan uppstå i undervisningsgrupper där 
en stor andel av studenterna har särskilda behov. 

12.  Övriga frågor Heidi Hansson informerar om att nya mötestider eventuellt 
behövs för USSRs möten i december och januari. 
 
Studenterna informerar om att de vid ett kommande möte 
önskar USSRs synpunkter på formerna för 
Studentkårsskrivelsen. 

 
 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Fredrik Georgsson 
Alexander Haraldh 
Henna Harinen 
Kristina Lejon 
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Max Malmer 
Torkel Molin 
Emil Nygren 
Åsa Rudehäll, sekr 
Ann-Louise Silfver  
Sara Sjöstedt de Luna 

Frånvarande 
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 
 

 


