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Ø diskutera alternativ kodifiering av
examina att ersätta dagens
examensordning;
Ø göra jämförelser av examensordningar, strukturer och hur de
hanteras i andra länder;
Ø föreslå en eller flera modeller för
examensordningar i lärosätenas regi.
Förslagen ska värna lärosätenas
autonomi och utbildningarnas kvalitet
samt främja nationell och internationell samordning och mobilitet

Magna charta universitatum 1988
-

”Universitetens forskning och undervisning måste vara moraliskt och
intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska
maktgrupperingar”

-

”Frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande
livsprincip. Statsmakterna och universiteten måste inom sina respektive
områden respektera detta grundläggande krav”

Autonomi och akademisk frihet
-

På den politiska dagordningen och på agendan inom sektorn

-

Bekymmersam utveckling i vissa länder

-

-

-

Urholkning av demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet

-

Inskränkningar av friheten för högre utbildning och forskning

Sverige i internationella jämförelser
-

Academic Freedom Index: Sverige i A-gruppen, men…

-

…sexa från botten i europeisk undersökning pga svagt skydd för utbildningens frihet

-

…i mitten i EUA:s ranking av autonomi

-

…svagt lagskydd för utbildningens frihet jämfört med Norge och Finland

Även här i Sverige finns skäl att diskutera och värna den akademiska friheten!

Hur ser det svenska lagskyddet ut?
Högskolelagen 1 kap 6 §:
För forskningen ska som allmänna principer gälla att
1. forskningsproblem får fritt väljas,
2. forskningsmetoder får fritt utvecklas, och
3. forskningsresultat får fritt publiceras.

Styr- och resursutredningen 2019 föreslog bl a att lagstadga:
-

“att lärosäten och staten som huvudman ska främja och värna akademisk frihet, som en
förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund samt för lärosätenas roll
som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället”

-

”lärosätenas och den enskilda lärarens frihet i utbildningens utformning”

Sedan 1/7 2021 skyddas akademisk frihet i högskolelagen 1 kap 6 §:
I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska
främjas och värnas.

Vad är problemet?

Examensordningen i dagens system
-

I högskolelagen anges
-

Nationella nivåbeskrivningar för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
-

-

-

Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor hos studenterna utbildningen ska utveckla

Andra mål om hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering, breddad rekrytering, livslångt
lärande (nytt)

I examensordningen (bilaga till högskoleförordningen) anges
-

vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

-

examensbenämning, omfattning, mål och krav på självständigt arbete och för vissa utbildningar
också andra krav för respektive examen (examensbeskrivning)

Regeringen fastställer och äger rätt att göra förändringar i examensordningen!
Anomali i ett internationellt perspektiv (jfr Tyskland)

Många och detaljerade mål
Antalet mål skiljer sig mellan olika utbildningar:
ü Förskollärarutbildningen 26 mål (väldigt detaljerade)
ü Sjuksköterskeutbildningen 19 mål
ü Läkarutbildningen 18 mål
ü Civilingenjörsutbildningarna 13 mål (mer generiska)
ü Högskoleingenjörsutbildningarna 9 mål

Och detaljeringsgraden i examensbeskrivningarna är väldigt olika
ü Jämförelse mellan Förskollärarutbildningen och Sjuksköterskeutbildningen

Ju mer detaljerat
desto bättre?
Målen för Kunskap och förståelse
⎼ en jämförelse mellan
examensbeskrivningarna för
Förskollärarexamen och
Sjuksköterskeexamen

Risken med politisk detaljstyrning
Detaljerade mål och ramar i examensordningen utmanar högskolans
autonomi och akademiska frihet
Ø inskränker lärosätenas integritet
Ø begränsar studenternas fria kunskapssökande
Ø motverkar hög kvalitet genom risk för stoffträngsel, fragmentering och ytlighet

…i stället för djup och generisk, över tid hållbar kunskap

Vad är förslaget?

Förslagets huvudinriktning
-

Främja högskolans autonomi och akademiska frihet genom att skapa en
tydligare åtskillnad mellan regeringen och lärosätena

-

Främja kvalitet genom minskad detaljreglering och möjlighet till ökad
Ø profilering
Ø mångfald
Ø samverkan
Ø mobilitet

Rapportens förslag
-

Examensordningen tas bort från högskoleförordningen
Ø Regeringen kan därmed inte fatta direkta beslut om mål och innehåll i examina
Ø Men regleringarna i högskolelagen kvarstår: nivåbeskrivningarna och övriga mål

-

En nationellt samordnande myndighet meddelar föreskrift om vilka
examina som får avläggas, på vilken nivå och minsta omfattning i
högskolepoäng

-

Varje lärosäte ansvarar för att ha en lokal examensordning med mål och
innehåll för de examina som högskolan utfärdar

-

Nationell samordning mellan lärosäten för utbildning där det är relevant

Vad innebär förslaget konkret?
Förskollärarexamen: dagens detaljregleringar i examensordningen

Ersätts av
Förskollärarexamen: nationell reglering

Förskollärarexamen: lokal examensordning

Tentativt exempel på innehåll i en nationell föreskrift om examina

Mål i ett lärosätes lokala examensordning

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210
högskolepoäng.
För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det
förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig
kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30
högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten…

Mål
För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen
avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Självständigt arbete (examensarbete)
För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom det förskolepedagogiska området.
Övrigt
För förskollärarexamen ska de preciserade mål och krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

+

Mål
Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten
- visa…
Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten
- visa…
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten
- visa…
Övrigt?

Nästa steg?

SUHF:s ställningstagande
-

Rapporten presenterades på SUHF:s Förbundssamling i mars 2021

-

SUHF har på Förbundsförsamlingen i oktober 2021 fastställt ett
ställningstagande:
Ø Ökat skydd för akademisk frihet i grundlagen
Ø Ny examensordning i enlighet med
rapportens förslag

-

Länk till rapporten

