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Avdelning

Avdelningen för verksamhetsstöd
Handläggare

Per Westman
+46 8 563 085 39
per.westman@uka.se

Insynsrådets möte den 3 maj
Anders Söderholm, GD
Per Abrahamsson, biträdande universitetsdirektör
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef
Nicoline Frølich, forskningspolitisk chef
Anton Jägare, student
Sigbritt Karlsson, rektor
Ulrika Lindstrand, ordförande
Annelie Roswall Ljunggren, GD
Pil Maria Saugmann, student
Per Westman, verksamhetsstrateg (sekreterare)
Maria Svensk, personalföreträdare
Viktor Sandqvist, personalföreträdare
Karin Järplid Linde, avdelningschef punkt 1-4
Kristina Tegler Jerselius, senior utredare punkt 3
Anna Rudebeck utredare punkt 4
Sofia Berlin Kolm utredare punkt 5
Annika Pontén, avdelningschef punkt 5
1. Anders Söderholm öppnade mötet och dagordningen godkändes.
2. Anders tog upp aktuella frågor och uppdrag bland annat UKÄs återinträdde i ENQA
och nya uppdrag i regleringsbrevsändring 2021-03-04.
3. Kristina Tegler Jerselius rapporterade kring arbetet med justeringar av granskning av
lärosätenas arbete med kvalitetssäkring av forskning. Insynsrådet diskuterade
svårigheter med att behandla tvärgående frågor såsom jämställdhet, studentinflytande
och internationalisering i ett redan komplext utvärderingssystem. En del frågor kan
hanteras i tematiska utvärderingar vid sidan av för att inte få ett för stort
perspektivträngsel. Vidare tog rådet upp doktorandernas dubbla roll, vikten av att lyfta
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goda exempel och att inte viktiga perspektiv glöms bort om de lyfts bort från
utbildningsutvärderingarna och lärosätesgranskningarna.
4. Anna Rudebeck rapporterade status för myndighetens arbete med utveckling av det
nationella kvalitetssäkringssystemet. Anders inledde med att presentera ett utkast till
principer för arbetet. Insynsrådet diskuterade vilka problem som kan uppstå med en
ökad flexibilitet. Till exempel hur det påverkar framförhållningen. Vidare diskuterades
vikten av att ta hänsyn till att lärosätena har byggt upp omfattande interna
kvalitetssäkringsmodeller. Avslutningsvis fortsatte diskussionen kring hur man kan
undvika perspektivträngsel utan att missa viktiga områden att utvärdera.
5. Sofia Berlin Kolm presenterade delrapporteringen av myndighetens arbete med
regeringsuppdraget att följa coronavirusets påverkan på högskolan. Insynsrådet lyfte
vikten av att titta på de mer långsiktiga effekterna. Vad händer med de gymnasieelever
och högskolestudenter som går en stor del av sin utbildning på distans? Hur har lärarna
påverkats? Det verkar finnas stora likheter med hur andra tjänstemän påverkats. I Norge
har man gjort likande undersökningar och man ser stora likheter även där. Vidare
diskuterade rådet hur jämställdheten och breddat deltagande har och kommer att
påverkas. Avslutningsvis diskuterade gruppen vad samhället kan ta med sig för
erfarenheter inför kommande kriser och hur UKÄ:s summering av uppdraget 2022 kan
bidra med viktiga underlag för regeringen.
6. Per informerade om kommande beslut. Inga övriga frågor togs upp.
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