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1. Mötets öppnande
Ordförande Harriet Wallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Mötesanteckningar från föregående möte
läggs till handlingarna
3. UKÄs uppdrag om öppen nätbaserad utbildning (MOOC)
Mikael Herjevik, biträdande chef för juridiska avdelningen presenterade ämbetets
arbete med regeringsuppdraget om öppen nätbaserad utbildning (MOOC).
Insynsrådet var i huvudsak positiva till UKÄ:s preliminära förslag gällande
finansiering och eventuell författningsförändring och att det är viktigt att vi i Sverige
utvecklar ”digital pedagogik”. Vidare föreslog rådet att ansvaret för eventuella
finansiella medel för utveckling bör ligga på en myndighet. Utöver förslagen nämnde
rådet också möjligheten att rekrytera utländska studenter genom att kombinera
MOOC med reguljär utbildning så att studenterna kan påbörja ett program på distans
under tiden som de söker uppehållstillstånd. Potentialen vad gäller livslångt lärande
och en bättre matchning med arbetsmarknaders behov lyftes också. Rådet
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poängterade också vikten av att nämna och problematisera öppna lärarresurser, även
om det inte ingår i uppdraget. Problemet med att de som följer en MOOC inte är
studenter och vad det innebär för ”följarinflytande” lyftes också. UKÄ:s förslag att
lärosätena ska kunna få ta ut avgifter för intyg var också en frågeställning som
diskuterades. av Avslutningsvis poängterade rådet vikten av att kvalitetssäkra den
öppna utbildningen och hur detta skulle kunna integreras i det nationell
kvalitetssäkringssystem.

4. Information om metodarbetet kring ett nytt kvalitetssäkringssystem
Jeanette Johansen, utredare på utvärderingsavdelningen informerade om
metodutvecklingsarbetet. Insynsrådet diskuterade vikten av att studentinflytandet
utvärderas och att det tydligt framgår att lärosätena också gör
utbildningsutvärderingar och att UKÄ:s utbildningsutvärderingar harmoniserar med
lärosätenas egna. Rådet diskuterade också i vilken grad forskning, samverkan och
innovation bör inkluderas i utvärderingarna av lärosätenas interna
kvalitetssäkringssystem. Harriet poängterade vikten av att se helheten. UKÄ bör dock
inte greppa över för mycket och måste också förhålla sig till de utvärderingar som
forskningsråden genomför.
5. UKÄ:s strategi:
Harriet och Per presenterade UKÄ:s nya strategi.

6. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Listan över uppdrag och remisser gicks igenom. Insynsrådet hade inga
kommentarer.

7. Övriga frågor
Harriet tackade insynsrådet för ett mycket gott och konstruktivt arbete.
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