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Remissvar från UFN gällande Lokal examensordning  

 

UFN tackar för möjligheten att få inkomma med synpunkter på den reviderade versionen av 

Lokal examensordning. 

UFN:s synpunkter rör följande frågor som båda lyftes av medarbetare på avdelningen för 

Studentservice i slutet av september 2021:  

1. antalet högskolepoäng på avancerad nivå som krävs för en examen på avancerad nivå 

2. om Högskolan Dalarna ska kunna utfärda examina som inte innehåller examensarbeten. 

En inledande diskussion fördes i UFN den 20 oktober med Ylva Sundmark 

(examenshandläggare) och Anna Karin Fändrik (verksamhetsledare, Vidareutbildning av 

lärare, VAL, och Fler vägar in i läraryrket, ILU) som också presenterade problembilden enligt 

följande underlag. Därefter fördes en principdiskussion på UFN:s sammanträde den 17 

november. Till den senare diskussionen adjungerades Åsa Berglind (enhetschef för 

utbildningshandläggning) och Ylva Sundmark (examenshandläggare) som kunde svara på 

nämndens frågor. 

UFN ombads ta ställning till nedanstående punkter: 

 Hur många hp på avancerad nivå ska krävas för en examen på avancerad nivå?  

 Ska examensarbete vara på avancerad nivå för examen på avancerad nivå?  

 Hur tolkar HDa SFS 2011:689 ”får understigas”: noll eller minst X antal hp?  

 Vill HDa att samtliga examina som utfärdas ska innehålla examensarbete, även den 

examensform som inte omfattas av krav på examensarbete enligt Hf 6 kap, bilaga 2 

(dvs yrkeslärarexamen)?  

 Om så är fallet: ska lägsta antal hp för examensarbete regleras eller är det upp till 

utbildningen?  

 

UFN:s synpunkter 

1. Antalet högskolepoäng på avancerad nivå som krävs för en examen på avancerad nivå 

UFN anser att det är rimligt att Lokal examensordning reglerar antalet högskolepoäng på 

avancerad nivå som krävs för en examen på avancerad nivå såväl för generell examen som för 

yrkesexamen. Vidare anser UFN att det är rimligt att antalet relevanta högskolepoäng inte bör 

skilja i någon större utsträckning mellan en generell examen och en yrkesexamen. Ett minikrav 

är 30 högskolepoäng på avancerad nivå för en yrkesexamen på avancerad nivå. 

Examensarbetet ska vara på avancerad nivå för en examen på avancerad nivå. 
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2. Ska Högskolan Dalarna kunna utfärda examina som inte innehåller 

examensarbeten? 
UFN anser att samtliga examina som utfärdas av Högskolan Dalarna ska innehålla ett 

examensarbete om det stipuleras i Högskoleförordningen, HF (1993:100). Vad gäller VAL-

förordningens (SFS 2011:689) skrivning om att HF:s (1993:100) krav på examensarbete ”får 

understigas” anser UFN att detta bör tolkas som att ett lägre antal poäng är möjligt. Kravet på 

ett examensarbete kan dock inte utgå helt. Vägen till läraryrket via VAL-programmet bör 

innebära likvärdiga krav som lärarutbildningarna som erbjuds i landet. Ett minimikrav är ett 

examensarbete om 7,5 högskolepoäng för examen. 


