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1. BAKGRUND 
 

1.1 Vad innebär ett tillgodoräknande? 
 

Ett tillgodoräknande är beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i 
yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Uppdragsutbildning kan bara tillgodoräknas på grundnivå 
och avancerad nivå.1 
 

1.2 Bestämmelser kring tillgodoräknande 
 

I högskoleförordningens 6 kap. finns bestämmelser om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå.2 Tillgodoräknanden regleras i 6-8 §§ i samma kapitel.  
 

Södertörns högskolas lokala regler för tillgodoräknande grundar sig även på 
 

√  Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 7 §. 
√  Rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen som givits 

av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), dnr 27/99. 
√  Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen – Lissabonkonventionen. 
√  Reykjavikdeklarationen. 
 

2. INNEHÅLL I BESTÄMMELSER OM TILLGODORÄKNANDE 
 

2.1 Högskoleförordningen 6 kap. 6 § om tillgodoräknande 
 

(lagtext) 
6 § 
Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har 
studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock 
inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller 
hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende 
högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053). 
 

2.1.1 Kommentar till 6 § 
 

När det gäller tillgodoräknande av svensk eller europeisk högskoleutbildning är det i regel 6 § som ska 
tillämpas. Enligt bestämmelsen är det högskolan som ska visa att det är en väsentlig skillnad mellan den 
åberopade utbildningen och den utbildning den är avsedd att tillgodoräknas mot. 
 

2.2 Högskoleförordningen 6 kap. 7 § om tillgodoräknande 
 

(lagtext) 
7 § 
En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och 
färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i 
huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även 
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.  
Förordning (2006:1053). 

  

                                                 
1 www.uk-ambetet.se Begreppsmanual för uppföljning av högskolan, Reg.nr. 63-1157-08. 
2 HF 6 kap. 1 § 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.htm#K6P6
http://www.uk-ambetet.se/
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2.2.1Kommentar till 7 § 
 

Enligt 7 § har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §. En student får 
även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Vid 
tillämpningen av 7 § är det den sökande som ska visa att kunskaper och färdigheter som åberopas i 
huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Vid tillgodoräknande av 
utbildningar som inte har någon direkt motsvarighet vid Södertörns högskola eller om innehållet i 
kursplaner och litteraturlistor inte helt överensstämmer med högskolans, ska en vidsynt tolkning göras. 
 

Gällande högskoleutbildning inom Södertörns högskola finns inte några särskilda bestämmelser i 
högskoleförordningen som reglerar tillgodoräknande av viss utbildning för annan utbildning inom en och 
samma högskola. Enligt praxis har studenter dock rätt att få sådant tillgodoräknande prövat. Prövningen 
görs då utifrån reglerna i 7 §, det vill säga genom en bedömning av huruvida den utbildning som studenten  
genomgått i huvudsak motsvarar den utbildning som tillgodoräknandet prövas för. 
 

2.3 Högskoleförordningen 6 kap. 8 § om tillgodoräknande 
 

(lagtext) 
8 § 
Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. 
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller 
förordning. Förordning (2010:1064). 
 

2.3.1 Kommentar till 8 § 
 

Högskolan är skyldig att pröva en inkommen ansökan från en student om ett tillgodoräknande. Endast den 
som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning.  
 

2.4 Definition av student, högskoleförordningen 1 kap. 4 § 
 

(lagtext) 
4 §  
Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med 
doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte 
annat anges särskilt. (SFS 2006:1053). 
 

2.4.1 Kommentar till begreppet student 
 

Överklagandenämnden för högskolan skriver i ett beslut (reg.nr 41-180-08) att ”Något stöd för att enbart 
tidsaspekten alltid skulle vara avgörande för när en person inte längre anses bedriva studier och därmed inte 
längre är student finns inte i författning eller praxis. Det kan finnas många orsaker till att studier fördröjs 
utan att för den delen vara avslutade. Enligt nämndens mening måste det i regel förutom tidsaspekten 
föreligga någon ytterligare omständighet för att en person inte längre skall anses bedriva studier”. ”Vad 
denna ytterligare omständighet förutom tidsaspekten kan vara får således bedömas från fall till fall.” 
 

2.5 Förordning (200:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, 7 § 
 

(lagtext) 
7 §  
Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 §3 har rätt att tillgodoräkna sig 
utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2007:424). 

  

                                                 
3 (lagtext) 6 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt 
bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på 
uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar 
behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Förordning (2007:424). 
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2.5.1 Kommentar till tillgodoräknande av uppdragsutbildning 
 

Uppdragsutbildning får tillgodoräknas som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, under 
förutsättning att uppdragsutbildningen uppfyller samma kvalitetskrav som ställs på motsvarande 
högskoleutbildning. Ett villkor för att uppdragsutbildning ska anses ha samma kvalitet som utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå är att det finns kursplaner respektive utbildningsplaner samt att examinatorer 
utses på samma sätt som inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. 
 

2.6 Rekommendationer från Sveriges universitets- och högskoleförbund 
 

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF, dnr 27/99) skriver i sina rekommendationer om 
tillgodoräknanden av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen att tillgodoräknanderätten är viktig 
för att gynna det livslånga lärandet, mobiliteten inom Sverige och mellan länder samt i samband med 
högskolans internationaliseringsarbete. SUHF skriver också att högskolan ska främja ett generöst 
förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande ska t.ex. kunna ske även om liknande utbildning 
inte finns vid den egna högskolan eller om innehållet i kursplaner och litteraturlistor från utlandsstudierna 
inte helt överensstämmer med hemuniversitetets. SUHFs riktlinjer är avsedda som komplement till 
högskoleförordningens 6 kap vad avser utländsk högskoleutbildning och som en högskolans minsta 
gemensamma nämnare i dessa frågor. 
 

2.7 Lissabonkonventionen 
 

Lissabonkonventionen innebär ett erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, d.v.s. 
att länder som har anslutit sig till den ska erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, 
tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. De här principerna om ömsesidigt 
akademiskt erkännande av högre utbildning finns numera införlivade i högskoleförordningen.4 
 

2.8 Reykjavikdeklarationen 
 

Reykjavikdeklarationen är en nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning, 
vilken bygger på Lissabonkonventionen och ska bl.a. underlätta de nordiska ländernas samarbete kring 
tillgodoräknande av studieperioder.5 

3. ÖVERKLAGANDE 
 

3.1 Överklagandenämnden för högskolan 
 

Beslut av högskolan om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet får överklagas till 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). 6 
 

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) får inte överklagas. 7 
  

                                                 
4 http://www.uhr.se/sv/Internationellt/Bolognaprocessen/Lissabonkonventionen 
5 http://www.uk-ambetet.se 
6 Högskoleförordningen 12 kap. 2 § punkt 3. 
7 Högskoleförordningen 12 kap. 5 §. 
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4. FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TILLGODORÄKNANDE 
 

4.1 Högskolans förhållningssätt till tillgodoräknande 
 

I regeringens proposition 2004/05:162, ”Ny värld – ny högskola” skriver man om tillgodoräknande av 
utbildning. Bedömningen är att samma principer bör gälla för tillgodoräknande för såväl utbildning på 
grundnivå som utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. De förändringar som skett inom högskolan de 
senare åren förutsåg man i propositionen skulle leda till utökad valfrihet för studenterna med ett mer 
varierat utbud och ökade möjligheter att flytta mellan lärosäten både inom och utom landet.  
Vid sådana övergångar är, enligt propositionen, tillämpningen av bestämmelserna om tillgodoräknande och 
erkännande av tidigare utbildning av avgörande betydelse. Södertörns högskola vill, i enlighet med 
Sveriges universitets och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer, främja ett generöst förhållningssätt 
till tillgodoräknande av utbildning från annat lärosäte (svenskt eller utländskt).  

 

5. LOKALA REGLER OM TILLGODORÄKNANDE 
 

5.1 Förhandsbesked om tillgodoräknande 
 

Södertörns högskola är inte skyldig att lämna förhandsbesked om tillgodoräknande till person som inte är 
student vid lärosätet. 
 

För förhandsbesked till studenter som ska åka utomlands och studera i Södertörns högskolas regi gäller 
delvis särskilda regler. (Se rubrik 7 i regeldokumentet). 
 

5.2 Att ansöka om tillgodoräknande 
 

Se i Bilaga med rutiner. 
 

5.3 Krav på dokumentation från sökande 
 

Se i Bilaga med rutiner. 
 

5.4 Avslutade kurser vid annat lärosäte i Sverige 
 

En students kurs/kurser från andra lärosäten i Sverige inkluderas i examensbeviset om studenten vid 
examensansökan önskar detta och kursen/kurserna är hela och avslutade i studiedokumentationssystemet 
Ladok. En fotnot i examensbeviset visar var kursen är läst. Kraven för den sökta examen måste vara 
uppfyllda.  
 

En student som önskar få en kurs/delkurs tillgodoräknad att motsvara en annan likvärdig kurs/delkurs ska 
ansöka om detta hos högskolan och få sin sak prövad. Ansökan får inte avslås med hänvisning till första 
stycket i 5.4. (HF 6 kap. 8 §). 

5.5 Oavslutade kurser  
 

Om en student har oavslutade kurser vid Södertörns högskola eller annat lärosäte kan tillgodoräknande 
göras mot antingen hel kurs eller del av kurs (delkurs) som har en inrättad kursplan vid Södertörns 
högskola. 
 

5.6 Överlappande kurser 
 

Kurser som den sökande begär att få tillgodoräknade får inte överlappa sökandes tidigare meriter som ska 
ingå i samma examen. Det vill säga, innehållet i de kurser som prövas får inte helt eller delvis 
överensstämma med redan genomförda studier/kurser vid Södertörns högskola. 
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5.7 Studier i språk 
 

Studier i annat land i sådant språk som är svenska, A-, B eller C språk i svensk gymnasieskola ska 
tillgodoräknas för generell examen om det kan styrkas att studierna ligger på en nivå som är över svensk 
gymnasieskolas och till sin art är högskolestudier.8 
 

5.8 Poängsatta, godkända och avslutade kurser 
 

Enbart dokumenterade kurser som är poängsatta och examinerats med minst godkänt resultat kan komma 
ifråga för tillgodoräknande. Detta gäller både s.k. hela kurser och delkurser.  
 

5.9 Betyg i redan tillgodoräknad kurs/delkurs 
 

Student som tillgodoräknas kurs från annan institution eller annat lärosäte i Sverige ska behålla sitt 
ursprungliga betyg förutsatt att betygsskalorna överensstämmer. 
 

6. BEDÖMNING AV ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE 
 

6.1 Bedömning av ansökan om tillgodoräknande av svensk eller utländsk högskoleutbildning9  
 

Studiernas omfattning och studiernas nivå skall vara jämförbara. 
 

Vid bedömningen om en viss kurs eller utbildning kan tillgodoräknas ska inte kurs för kurs 
jämföras i första hand. Istället ska målen för utbildningen vara det avgörande kriteriet för ett 
tillgodoräknande. 
 

6.2 Bedömning av ansökan om tillgodoräknande av yrkeserfarenhet/annan utbildning10 
 

Vid tillgodoräknanden av yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning används 
begreppet validering av reell kompetens. Begreppet reell kompetens står för den samlade kompetens en 
person har oavsett om denne har formella bevis för det eller inte och en bedömning kan därför göras i 
samband med både behörighetsbedömningar och tillgodoräknanden. Den som önskar få annan utbildning 
(än grundläggande högskoleutbildning) och/eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i 
ansökan utförligt beskriva den utbildning och de kunskaper och färdigheter som förvärvats i 
yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så långt det är möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande 
och/eller genom prövning utifrån metod som respektive institution beslutar om. Enligt Sveriges 
universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer ska tillgodoräknandet inte påverkas av hur 
yrkeserfarenheterna har inhämtats (t.ex. genom vikariat, praktik, deltidstjänstgöring). 
 

6.3 Vägledande avgöranden hos Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH 
 

På ÖNHs webbplats presenteras vägledande avgöranden i tillgodoräknandeärenden som beslutats av ÖNH 
efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i olika kategorier varav en är ”Tillgodoräknande av 
utbildning m.m.” Se vidare på www.onh.se för vägledning i dessa ärendetyper. 
 

  

                                                 
8 Rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen, Sveriges 
universitets och högskoleförbund, dnr 27/99. 
9 Syftar på HF 6 kap. 6 § 
10 Syftar på HF 6 kap. 7 § 

http://www.onh.se/
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7. UTLANDSSTUDIER 
 

7.1 Learning agreement 
 

Utresande utbytesstudenter ska alltid veta vilka utlandsstudier de kan tillgodoräkna innan de reser ut. Detta 
sker genom ett s.k. Learning agreement som är det obligatoriska undervisningsavtal som upprättas inom ett 
utbyte mellan student, hemuniversitetet och värduniversitetet. För att ett Learning agreement ska kunna 
undertecknas ska studenten kunna uppvisa kursplaner och litteraturlistor. 
 

Kurser som är godkända genom ett Learning agreement ska tillgodoräknas vid Södertörns högskola vid 
studentens hemkomst, förutsatt att studenten uppnått godkända resultat. Detta ska ske utan krav på att 
studenten på nytt ska uppvisa kursdokumentation. Studenten måste dock själv ansöka om tillgodoräknande 
av de kurser som lästs under utlandsvistelsen.  
 

För kurser vid utländskt universitet gäller att dessa normalt ska vara poängbestämda, nivåbestämda och 
accepterade av den som beslutar om tillgodoräknandet, innan studierna påbörjas.  
 

Varje förändring i kursvalet under utlandsstudierna ska godkännas av hemuniversitetet, för att garantera ett 
tillgodoräknande vid hemkomsten. (Se i Bilaga med rutiner, för aktuell blankett i fall där sådan 
förändring sker.) 
 

Studenter som avser att studera utomlands utanför ett utbytesavtal bör även de få ett Learning agreement, 
om detta är möjligt. 
 

7.2 ECTS-poäng och svenska poäng vid utlandsstudier 
 

Vid tillgodoräknande från universitet som tillämpar ECTS-poäng (European Credit Transfer System) 
motsvarar ett års heltidsstudier enligt värduniversitetets normer för heltid, 60 svenska poäng, s.k. 
högskolepoäng. Vid omräkning av fristående kurser är 1,5 ECTS-poäng detsamma som 1,5 högskolepoäng. 
 

Vid andra universitet som saknar ECTS men har ett system för att uttrycka studiernas omfattning i poäng 
eller liknande görs även där en omräkning baserad på värduniversitetets normer för heltidsstudier. Om det 
vid det utländska universitetet inte finns poäng eller liknande knutna till utbildningen skall ett läsårs 
heltidsstudier normalt motsvara 60 högskolepoäng, d.v.s. 40 veckor. 
 

7.3 Breddande utlandsstudier 
 

Breddningsstudier behöver inte motsvara någon kurs vid Södertörns högskola och kan även vara studier 
inom ämnen som Södertörns högskola inte erbjuder. Breddningsstudier kan antingen tillgodoräknas som 
poäng inom ett ämne eller som poäng inom utbildningsområde (humaniora – Arts eller samhällsvetenskap, 
naturvetenskap, teknik – Science).  
 

7.4 Betygssättning vid utlandsstudier 
 

Studieprestationen ska vara betygsatt av den utländska högskolan men översätts inte vid tillgodoräknandet. 
Om betyget på ett tillgodoräknat moment är avgörande för slutbetyget kan det utländska betyget från 
originaldokumentet vägas in vid betygssättningen. 
 

7.5 Villkor för godkännande av utomnordisk högskoleutbildning 
 

√  Att utbildningen är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn. 
√  Att utbildningen är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna utbildningar. 
√  Att utbildningen är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera utbildningar, eller 

av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad. 
√  Att utbildningen har skett inom ramen för Södertörns högskolas samarbetsavtal/utbytesavtal. 
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8. VAR BESLUT SKA FATTAS11 
 

8.1 Lokala tillgodoräknanden 
 

Lokala tillgodoräknanden kan t.ex. avse ett ämne som finns vid Södertörns högskola, där studiernas nivå, 
omfattning och innehåll ska bedömas eller t.ex. ett moment från en kurs till en annan, båda lästa vid 
Södertörns högskola. Beslut fattas på den institution där sökande studerar. 
 

8.2 Nationella tillgodoräknanden 
 

Nationella tillgodoräknanden kan avse moment eller kurs/er från ett annat svenskt lärosäte som ska ersätta 
moment inom en befintlig kurs, eller i vissa fall en hel kurs, vid Södertörns högskola. Beslut fattas på den 
institution där sökande studerar. 
 

8.3 Internationella tillgodoräknanden – som inte är breddningsstudier 
 

Internationella tillgodoräknanden kan avse utlandsstudier som ska ersätta ett eller flera moment inom en 
befintlig kurs vid Södertörns högskola. De utländska kurserna kan även, i vissa fall, motsvara en hel kurs 
vid högskolan.  
 

√  Då studenten läser/läst fristående kurs på Södertörns högskola och har studerat utomlands via Learning 
agreement, (studier som godkänts i förväg), inom kurs och/eller som breddningsstudier är det den 
beslutsfattare som undertecknat Learning agreement som ansvarar för studentens ansökan om 
tillgodoräknande. 

 

√  Då studenten läser/läst fristående kurs på Södertörns högskola och har studerat utomlands utan Learning 
agreement och utlandsstudierna ska ersätta ett eller flera moment i en befintlig kurs vid högskolan, är 
det en beslutsfattare på den institution som ansvarar för ämnet som ansvarar för studentens ansökan om 
tillgodoräknande. 

 

√  Då studenten läser/läst ett program på Södertörns högskola och har utlandsstudier som ska ersätta ett 
eller flera moment i en befintlig kurs vid högskolan, är det en beslutsfattare på den institution som 
ansvarar för programmet som ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande. 

 

8.4 Internationella tillgodoräknanden – breddningsstudier  
 

Internationella tillgodoräknanden av s.k. breddningsstudier kan gälla studier som är avsedda att ingå i en 
examen men som varken behöver motsvara ett ämne vid högskolan eller behöver nivåbestämmas. I sådant 
fall görs bedömning och beslut fattas utifrån studiernas karaktär och omfattning.  
 

√  Då studenten läser/läst fristående kurs på Södertörns högskola och har utländska breddningsstudier i ett 
eller högst två olika ämnen som finns på högskolan, utan Learning agreement, är det den beslutsfattare 
på den institution som ansvarar för ämnet som ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande. 

 

√  Då studenten läser/läst fristående kurs på Södertörns högskola och har utländska breddningsstudier i fler 
än två ämnen som finns på högskolan, utan Learning agreement, är det beslutsfattaren på 
Studentavdelningen som ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande. 

 

√  Då studenten läser/läst fristående kurs på Södertörns högskola och har utländska breddningsstudier i 
ämnen som saknas på högskolan, utan Learning agreement, är det beslutsfattaren på Studentavdelningen 
som ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande. 

 

√  Då studenten läser/läst ett program på Södertörns högskola och har utländska breddningsstudier i ett 
eller högst två olika ämnen som finns på högskolan, är det en beslutsfattare på den institution som 
ansvarar för programmet som ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande.  
 

√  Detsamma gäller då studenten har utländska breddningsstudier i fler än två ämnen och/eller utländska 
breddningsstudier i ämnen som saknas på högskolan, d.v.s. beslutsfattare på den institution som 
ansvarar för programmet ansvarar för studentens ansökan om tillgodoräknande. 
                                                 
11 För beslutsfattare; se gällande Besluts- och delegationsordning. 
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