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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Cathrine Norberg, ny vicerektor och ordförande för 

USR, hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Handläggningsordning för studenter med 

funktionsnedsättningar 

Karina Arvidsson informerar om den reviderade 

handläggningsordningen för studenter med 

funktionsnedsättningar som tidigare varit på intern 

remiss inom universitetet. Värdefulla synpunkter 

inkommit även efter remissförfarandet varför ytterligare 

justeringar kommer att göras i dokumentet. 

 

Karina Arvidsson presenterar de huvudsakliga 

förändringarna i dokumentet. Bland annat kommer 

rekommenderat stöd att bli överklagningsbart. En ny 

webbsida kommer att skapas med goda exempel på 

utformningen av det stöd som kan ges. 

 

USR uppmuntras att kontakta Karina Arvidsson om 

ytterligare frågeställningar finns. 

Handläggningsordningen kommer inom kort att 

fastställas av rektor. 

4.  Strategier för studentrekrytering Anna Dahlgren och Sofia Wiesler informerar. 

Kommunikationsenheten har fått i uppdrag att utöka sin 

satsning på marknadsföring för studentrekrytering. 

Satsningens fokus ska vara att säkerställa ett 

kontinuerligt högt nationellt söktryck till Umeå 

universitetets utbildningar. Ett viktigt steg är att 

långsiktigt öka kännedomen om Umeå universitet. 

Kommunikationsenheten ber om USRs syn på hur en 

utökad satsning på studentrekrytering bäst kan gynna 

universitetets utbildningsverksamhet.  

 

USR diskuterar vikten av synlighet i Umeå, t ex på 

flygplatsen och i centrala stan, sociala medier samt 

vikten av att även visa upp studentlivet 

 

Samverkan med externa intressenter kan vara en 

draghjälp för att samtidigt kommunicera både Umeå som 

plats och universitetet. 

 

Det är viktigt att internt hålla varandra uppdaterade om 

vilka kommunikationskampanjer och andra insatser som 

är aktuella. Kommunikationsenheten rekommenderar att 

fler använder de mallar som finns för annonsering för att 

på så sätt uppnå en samstämmighet i kommunikationen  
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USR rekommenderar att Kommunikationsenheten 

diskuterar vidare med gruppen utbildningsledare. 

5.  AI och examination Hans-Erik Sjöström och Oskar Gedda informerar om den 

AI-baserade chatbot-modellen, ChatGPT, som 

introducerades i november 2022. Tjänsten har skapat 

diskussion på lärosäten och inte minst i media om hur 

den påverkar utbildningsmål, undervisnings- och 

lärprocesser samt organisation och system. En del av 

detta är också examination. 

 

Hans-Erik Sjöström informerar om tjänstens styrkor och 

svagheter samt visar exempel på hur tjänsten fungerar 

och kan vara användbar för lärare. Han tipsar om två 

kommande seminarier om AI och kunskapsbedömning 

den 27 januari och den 3 februari. 

 

USR diskuterar hantering av tjänsten i relation 

undervisning och examination. 

6.  Extern utvärdering av Enheten för 

forskningsstöd och samverkan 

Daniel Andersson informerar om den kommande 

utvärderingen av Enheten för forskningsstöd och 

samverkan. Utvärderingen kommer att genomföras av 

Peter Värbrand, Linköpings universitet, och Marianne 

Hansson Edalat, Stockholms universitet. 

 

Utvärderingen kommer bland annat att genomlysa de 

delar av samverkan som berör utbildning. Daniel 

Andersson informerar om hur fakulteter och 

Lärarhögskolan kommer att beröras, t ex genom 

intervjuer med de i fakultetsledningarna som ansvarar för 

utbildningsfrågor.  

7.  Fördelning av stipendier till 

avgiftsbetalande studenter – förslag på ny 

modell 

Ingrid Svensson och Ingrid Stoor deltar.  

 

Kristina Lejon presenterar ett förslag på justerad modell 

för fördelning av stipendier till avgiftsbetalande 

studenter. 

 

USR påbörjar diskussionen om nuvarande modell kontra 

den av medicinska fakulteten förslagna modellen. 

 

Ingrid Svensson välkomnar en enklare modell för 

stipendiefördelning då den nuvarande är tidskrävande. 

Hon önskar få det uppdraget till stipendiegruppen. 

Cathrine Norberg remitterar frågan till stipendiegruppen 

som får i uppdrag att bereda frågan för att därefter 

återkomma till USR vid nästa möte. 

8.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Nils Eriksson och Ann-Catrine Eriksson har inget att 

informera om från Antagningsrådet respektive 

Examensrådet. 

9.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har beslutat att inte 

lysa ut det tvååriga högskoleprogrammet till 

processoperatör hösten 2023 på grund av lågt söktryck 

och stora avhopp. 
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10.  Digitaliseringsstrategi Fredrik Georgsson och Eva Svedmark föredrar ärendet.  

 

Syftet med digitaliseringsstrategin är bland annat att visa 

på bredden av de verksamhetsfrågor som ryms inom 

begreppet digitalisering. Strategin ska kompletteras med 

aktiviteter. 

 

USR anser att aktiviteter av strategisk karaktär bör ligga 

hos det strategiska rådet Diga. Mer operativa aktiviteter 

bör ligga i linjen och hanteras av fakulteterna och 

institutionerna via verksamhetsplanerna. 

11.  Uppföljning och utvärdering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Framtidens kvalitetsdialoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Studiebarometern 

 

 

 

a) Vid USR:s sammanträde den 22 dec 2022 lyftes ett 

förslag om att ersätta alternativt komplettera 

universitetsledningens kvalitetsdialoger med 

fakulteterna, med kvalitetsdialoger i USR. Detta i syfte 

att ge kvalitetsdialogerna mer tid och utrymme och 

därmed förstärka såväl det kvalitetsutvecklande som det 

kvalitetssäkrande syftet, men också att i högre grad 

uppnå ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. USR 

tillstyrkte förslaget och såg fram emot att fortsätta 

diskussionen om formerna för dessa kvalitetsdialoger. 

 

Åsa Rudehäll presenterar ett förslag som diskuteras av 

USR.  

 

USR föreslår mindre fokus på de tre aktiviteterna som 

ingår i nuvarande skattningsmodell. USR ser hellre ett 

större fokus på exempelvis kvalitetssystemet och dess 

förmåga att driva kvalitet, aktiviteternas 

ändamålsenlighet, de genomsyrande perspektiven och 

erfarenhetsutbyte av att vidareutveckla av de olika 

aktiviteterna,  

 

b) Nils Eriksson ger en bakgrund till enkäten och 

presenterar det övergripande resultatet av 

Studiebarometern 2022. 

 

Sammanfattning 

• Låg svarsfrekvens i Studiebarometern 2022 

(likaså 2020), i stort sett halverad jämfört med 

tidigare år. Resultaten måste därför tolkas med 

stor försiktighet. Stor variation mellan 

programmen.  

• Överlag förefaller studenterna vara nöjda med 

studierna och studiesituationen.  

• Samtidigt finns en mindre grupp som uttrycker 

visst missnöje.  

 

På grund av att svarsfrekvensen vid vissa 

utbildningsprogram är mycket låg kommer Cathrine 

Norberg att ge fakulteterna och Lärarhögskolan i 

uppdrag att utreda orsakerna bakom detta samt hur 

svarsfrekvensen kan förbättras. Uppdraget kommer 
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också att omfatta att utreda i vilken mån resultatet av 

Studiebarometern används i utbildningsprogrammens 

kvalitetsarbete. 

 

USR återkommer till ärendet på sitt sammanträde i maj. 

12.  Studentantagning vårterminen 2023 Fredrik Georgsson presenterar statistik för antagningen 

av studenter till vårterminen 2023. 

 

Sammanfattning och analys 

• Volymen campusbaserad utbildning (ca 13000 

helårsstudenter) är i princip konstant liksom 

prestationsgraden (ca 91 procent) 

• Volymen distansbaserad utbildning ökar (2022: 

5500 helårsstudenter) liksom prestationsgraden 

(2022: ca 69 procent) 

• Differensen mellan registreringar och 

prestationer är konstant för campusbaserad 

utbildning (ca 1200 helårsstudenter) 

• Differensen mellan registreringar och 

prestationer ökar för distansbaserad utbildning 

och är 2022 ca 1700 helårsstudenter. 

• Prestationsgraden på distansbaserad utbildning 

bör öka för att inte underproduktionen ska 

fortsätta öka 

13.  Övriga frågor 

 

a) Anna Lindqvist föreslår att Kunskapsveckan, som 

Lärarhögskolan arrangerar varje höst, diskuteras på 

något kommande USR. Anna Lindqvist återkommer med 

förslag på lämplig tidpunkt. 

 

b) Skillnaden mellan distansutbildning med fysiska 

träffar och campusutbildning är inte tydlig. Anna 

Lindqvist framför önskemål om att detta diskuteras på 

kommande USR. 

 

Närvarande 

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  

3. Anna Fahlgren  

4. Fredrik Georgsson 

5. Victor Holmström 

6. Marlene Johansson Falk 

7. Kristina Lejon  

8. Anna Lindqvist 

9. Cathrine Norberg (ordf) 

10. Tine Riklund 

11. Åsa Rudehäll (sekr)  

12. Samuel Sahlin 

13. Staffan Schedin 

14. Ann-Louise Silfver  

15. Sara Sjöstedt de Luna 

16. Eva Svedmark  
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Frånvarande 

1. Birgitta Wilhelmsson  
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