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1. Mötets öppnande
Ordförande Harriet Wallberg öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Mötesanteckningar från föregående möte
Gicks igenom och lades till handlingarna
3. Aktuellt om kvalitetssystemet
Ulrika Thafvelin presenterade UKÄ:s förslag till nytt nationellt kvalitetssystem
för högre utbildning. Inledningsvis fokuserade insynsrådet på utvärderingarna av
lärosätenas interna kvalitetsarbete och vad ett arbetslivsperspektiv på
utvärderingarna innebär och hur det kan bero på vilket lärosäte man utvärderar.
Det är viktigt att ta hänsyn till lärosätenas särart även ur andra aspekter. Rådet
poängterade också vikten av att det sker en kunskapsöverföring mellan
bedömargrupperna och att bedömarna är väl insatta i hur lärosätenas
kvalitetsarbeten fungerar. Hur förtroende mellan lärosäten och UKÄ kan stärkas
ytterligare diskuterades. Ett förslag om att lärosätena ska ges möjlighet att inte
bara ha synpunkter på sakfel utan också på slutsatser framfördes. Insynsrådet
föreslog också att UKÄ kan samla bedömare som genomfört
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lärosätesutvärderingar i de andra nordiska länderna för erfarenhetsutbyte. – Vad
gäller utvärderingarna av forskarutbildningen Belyste rådet problematiken kring
doktorand-handledarförhållandet
4. Hållbar utveckling
Lisa Jämtsved Lundmark och Per Helldahl presenterade UKÄ:s uppdrag om
Hållbar utveckling. Insynsrådet diskuterade behovet av att begränsa vad UKÄ ska
utvärdera, annars finns en risk att det blir för oöverblickbart. Vidare föreslog
rådet att UKÄ ska lyfta fram konkreta resultat (till exempel fallstudier) som
inspiration för at driva en förändring.
5. Lärarförsörjning
Fredrik Svensson och Annika Pontén presenterade UKÄ:s arbete med
lärarförsörjningsfrågan med fokus på en statistisk analys om avhopp från
lärarutbildningarna.: Rådet föreslog att UKÄ ska titta på avhopp i relation till
meritvärden. Vidare föreslogs att problematisera vad som är avhopp och att det
vore mycket intressant att titta på varför studenter hoppar av. Rådet diskuterade
också hur man kan få lärare att stanna i yrket och slutligen lyftes Danmark upp
som exempel på hur man kan effektivisera lärarnas arbetstid och på så vis minska
behovet av nya lärare.
6. Per Westman gick igenom UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna
remisser
7. Övriga frågor a) Uppdrogs åt Per Westman att skicka ut förslag till datum för
höstens möten.
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