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1. Mötets öppnande
Ordföranden Harriet Wallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Mötesanteckningar från föregående möte
Läggs till handlingarna.
3. Framtida kvalitetssäkringssystem och utvärdering av forskarutbildningen
Harriet Wallberg gick igenom förslaget till framtida kvalitetssäkringssystem som lämnats
till regeringen den 1 december. Insynsrådets ledamöter kommenterade förslaget. Särskilt
diskuterades innebörden av ”utvärdering på förekommen anledning” och det föreslogs att
UKÄ bör titta på olika riskindikatorer för att kunna avgöra var nedslag bör göras, t ex
mängden lärarledd undervisning. Portugal har en särskild riskhanteringsmodell som kan
studeras och eventuellt kan även studentkårernas ärenderapporter användas. Vidare
diskuterades vikten av att lyfta arbetsmarknadsrepresentanternas och studenternas roll i
utvärderingens bedömargrupper men även att öka studentperspektivet i granskningen av
lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Liksom vid förra mötet poängterade ledamöterna att
UKÄ bör dra lärdom från andra länders system som kombinerar utvärdering av intern
kvalitetssäkring med så kallade stickprov av program. Särskilt nämndes det danska
systemet men även Hollands och Skottlands samt Norges system. Det finns en fara att
sektorn inte uppfattar det nya systemet som tillräckligt ”skarpt” och drar för stora
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paralleller till tidigare KA-granskningar. Måluppfyllelse kommer fortfarande vara i
fokus. Överlag ansågs förslaget vara bra även om det endast är ett ramverk.
Vad gäller remissförslaget om utvärdering av forskarutbildningen diskuterades de
individuella studieplanernas roll. Det är viktigt att titta på hur de används och hur de är
strukturerade och ledamöterna menar att det kan vara svårt att använda dem som en
kvalitetsindikator. Det ansågs viktigt att ta hänsyn till att forskarutbildningen är mycket
mer individualiserade än grund- och avancerad nivå vid utvärderingen. Vidare togs
utbildningens förhållande till arbetsmarknaden och internationalisering upp. Ledamöterna
menar att det kan vara kvalitetsdrivande samt ge en större legitimitet om man använder
bedömare från andra länder och även jämför med utbildningar i andra länder.
Doktorander i bedömargrupperna kommer rekryteras vis SFS och lärosätena. Slutligen
togs frågan om brist på kursplaner upp. Hur hanterar man det i utvärderingarna på ett bra
sätt?
4. Strategiarbetet
Per Westman presenterade status på strategiarbetet.
Insynsrådet kommenterade och framhöll vikten av att ha en tydlig och utåtriktad vision.
Det är viktigt att sektorn finns med i målbilden och inte bara studenterna. UKÄ:s uppdrag
är bredare än de systerorganisationer vi jämför oss med. I den externa målbild som
medarbetarna formulerat saknas näringslivet och omgivande samhälle. Centralt för att
strategin ska få effekt är att medarbetarna är med och påverkar och att det också syns i
det slutgiltiga dokumentet. Ledamöterna uppfattar UKÄs process kring framtagandet av
strategin som positiv.
5. Budget 2016-2018 och verksamhetsplanering
Per Westman berättade om arbetet med att formulera ett underlag till budget för 20162018. Harriet Wallberg redogjorde för verksamhetsplaneringen för 2015 med tonvikt på
de tre interna tematiska samverkansprojekten: forskarutbildning, lärarutbildning och
resurser. Harriet nämnde också att myndigheten påbörjat revidering av det interna
kvalitetssäkringsarbetet och att omvärldsbevakningen har börjat fördjupas.
6. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Ett förtydligande kring remissen 00062-2015 om föreskrifter om ändring i UHR:s
föreskrifter samt förändring i uppdraget gällande grundskoleutredningen U2014:05
gjordes. I övrigt lades sammanställningen till handlingarna.

3(3)
Datum

2015-02-23

7. Övriga frågor – Distansutbildningar
Distansutbildning och mer specifikt Massive Open Online Courses och deras betydelse
för den svenska högskolan diskuterades. Insynsrådets ledamöter poängterade vikten av att
UKÄ följer utvecklingen. EUA arbetar aktivt med frågor kring MOOC. Ansvarig för
detta är Michael Gaebel. Skolinspektionen håller på att avsluta ett arbete kring kvalitet i
vuxenutbildning på distans. Slutrapport kommer i april.
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