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Inledning  
I detta dokument beskrivs Kungl. Konsthögskolans tillämpning av reglerna om 

tillgodoräknande av utbildning. Rutiner för ansökan om och handläggning av ansökningar om 

tillgodoräknande beskrivs istället i ”Rutiner för ansökan om och handläggning av 

tillgodoräknanden vid Kungl. Konsthögskolan”.  

Idag studerar många studenter vid flera lärosäten och rörligheten mellan lärosäten ska främjas. 

Det är därför viktigt att studenterna kan tillgodoräkna sig utbildningar eller delar av 

utbildningar från andra lärosäten. Ett tillgodoräknande är ett beslut om att tidigare utbildning 

eller kunskaper och färdigheter som uppnåtts genom till exempel yrkesverksamhet får ersätta 

studier på kurs eller får inräknas i examen.  
Tillgodoräknanden regleras i Högskoleförordningen (1993:100). Därutöver förekommer regleringar, 

överenskommelser och rekommendationer, mm om tillgodoräknanden i: 

  

• Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (7 §); 

• Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) Rekommendationer om 

tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen, dnr 27/99; 

• Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen – 

Lissabonkonventionen;  

• Reykjavikdeklarationen; 

• Överklagandenämndens för högskolan praxis.  

 

 

Högskoleförordningens bestämmelser  
 

6 kap. 6 § Högskoleförordningen 

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. 
 

6 kap. 7 § Högskoleförordningen 

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. 

6 kap. 8 § Högskoleförordningen 

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. 
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6 kap. 4 § Högskoleförordningen 

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.  

 
 

Skyldighet att pröva ärende om tillgodoräknande 
Enligt 6 kap. 8 § Högskoleförordningen är Kungl. Konsthögskolan skyldig att pröva 

ansökningar av tillgodoräknanden från studenter vid Kungl. Konsthögskolan, dvs. den som är 

antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Kungl. Konsthögskolan. 

 

Högskolan ska pröva en sådan ansökan individuellt och kan inte avslå en ansökan om 

tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala 

regler.  

 

Bevisbördan 
I enlighet med Högskoleförordningens bestämmelser innebär en prövning av 

tillgodoräknanden enligt 6 kap. 6 § Högskoleförordningen att det ankommer på Kungl. 

Konsthögskolan att, om tillgodoräknande av en viss utbildning inte medges, visa att 

utbildningen väsentligt skiljer sig från den utbildning för vilken den är avsedd att 

tillgodoräknas. 

Vid en prövning av tillgodoräknanden enligt 6 kap. 7 § Högskoleförordningen är det däremot 

upp till den sökande att visa att de kunskaper och färdigheter som sökanden åberopar i 

huvudsak motsvarar den utbildning för vilka de är avsedda att tillgodoräknas.  

 

Utgångspunkter för prövningen 
Som utgångspunkt för prövningar av tillgodoräknanden följer Kungl. Konsthögskolan 

Sveriges universitets och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer. 

 

Enbart dokumenterade kurser som är poängsatta och examinerats med minst godkänt resultat 

kan komma i fråga för tillgodoräknande. Detta gäller både hela kurser och delkurser. Vid 

tillgodoräknande av utbildningar som inte har någon direkt motsvarighet vid Kungl. 

Konsthögskolan eller om lärandemål och innehållet i kursplaner inte helt överensstämmer 

med högskolans, ska en särskild bedömning göras av innehållet i den utbildning som 

tillgodoräknandet avser. 

 

Tillgodoräknande kan endast avse utbildning som inte redan genomförts vid Kungl. 

Konsthögskolan. Den utbildning som ska tillgodoräknas får inte överlappa sökandes tidigare 

meriter som ska ingå i samma examen vid Kungl. Konsthögskolan.  
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Tillgodoräknande av svensk och europeisk högskoleutbildning samt övrig 

utländsk högskoleutbildning  
Vid Kungl. Konsthögskolan ska samtliga ansökningar om tillgodoräknande ske med samma 

utgångspunkter oavsett om ansökan avser svensk, nordisk, europeisk eller utomeuropeisk 

högskoleutbildning.  

 

Prövningar av tillgodoräknanden avseende utomeuropeisk utbildning sker dock alltid med 

tillämpning av 6 kap. 7 § Högskoleförordningen. En förutsättning för sådant tillgodoräknande 

är att: 

- utbildningen är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn. 

- utbildningen är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna   

utbildningar. 

- utbildningen är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera 

utbildningar, eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad. 

- utbildningen skett inom ramen för Kungl. Konsthögskolans samarbetsavtal. 

De underlag utländska handlingar som sökanden åberopar för sådant tillgodoräknande, ska 

lämnas in både på originalspråk och översatta till svenska språket av auktoriserad översättare. 

För språk där det eventuellt råder brist på auktoriserade översättare avgör berörd beslutsfattare 

på högskolan om icke auktoriserad översättare kan accepteras som tillförlitlig. 

 

Tillgodoräknande av utbildning från Kungl. Konsthögskolan 
En ansökan om tillgodoräknande av en utbildning som genomförts vid Kungl. 

Konsthögskolan inom ramen för en annan utbildning vid Kungl. Konsthögskolan, prövas 

utifrån reglerna i 6 kap. 7 § Högskoleförordning. 

 

Tillgodoräknande av yrkesverksamhet och annan utbildning än 

högskoleutbildning 
När ansökan om tillgodoräknande avser yrkesverksamhet eller annan utbildning än 

högskoleutbildning används begreppet validering av reell kompetens. Begreppet reell 

kompetens står för den samlade kompetens en person har oavsett om det finns dokumenterade 

bevis för kompetensen eller inte. Prövningen kan därför göras såväl i samband med både 

behörighetsbedömningar som tillgodoräknanden.  

 

Prövningen sker utifrån 6 kap. 7 § Högskoleförordningen och sökanden ska i ansökan 

utförligt beskriva den utbildning och/eller de kunskaper och färdigheter som förvärvats i 

yrkesverksamhet och som åberopas till stöd för ansökan. Beskrivningarna ska så långt det är 

möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande.  

Enligt Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer ska 

tillgodoräknandet inte påverkas av hur yrkeserfarenheterna har inhämtats (till exempel genom 

vikariat, praktik, deltidstjänstgöring). 
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Tillgodoräknande av uppdragsutbildning 
Enligt 6 § Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor får 

de som deltar i uppdragsutbildning 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.  

Enligt 7 § samma förordning har den som gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses 

i 6 § rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå.  

Detta innebär att den utbildning som genomgåtts såsom uppdragsutbildning kan 

tillgodoräknas inom en högskolas ordinarie utbildning. Möjligheten att tillgodoräkna sig 

annan utbildning eller yrkeserfarenhet inom en uppdragsutbildning regleras i respektive avtal 

om uppdragsutbildning. 

 

Handläggningstid 
Enligt 9 § Förvaltningslagen (2017:900) ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. För tillgodoräknandeärenden 

har Universitetskanslersämbetet accepterat en handläggningstid om nio veckor. 

Handläggningstiden kan dock vara längre vid komplexa ärenden som kräver utredning.  

 

För närmare information om handläggning av tillgodoräknanden vid Kungl. Konsthögskolan 

se ”Rutiner för ansökan om och handläggning av tillgodoräknanden vid Kungl. 

Konsthögskolan”.  

 

Betyg 
Kungl. Konsthögskolan tillämpar endast betygen ”godkänd” och ”underkänd”. Student som 

får en kurs eller delkurs tillgodoräknad kan därmed endast få betyget ”godkänd” oavsett vilket 

betyg som satts på den kurs/delkurs som ska tillgodoräknas.   

 

 

Förhandsbesked 
Kungl. Konsthögskolan är inte skyldig att lämna förhandsbesked om tillgodoräknande.  

 

I den mån förhandsbesked ändå lämnas, är detta alltid knutet till de specifika förutsättningar 

som gäller vid tidpunkten för begäran om förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked 

innebär endast att om motsvarande förutsättningar sedermera gäller vid ansökan om 

tillgodoräknande, kan troligen ett tillgodoräknande ske. Högskolan utreder och fattar beslut 

om tillgodoräknande när ansökan faktiskt görs.  

 
 

För student vid Kungl. Konsthögskolan som ska genomföra utbytesstudier vid lärosäte som 

högskolan har utbytesavtal med, gäller att Learning Agreement ligger till grund för de kurser 

som ingår specifikation av innehållet i utbytesstudierna. Learning Agreement fungerar därmed 

som förhandsbesked om tillgodoräknande av utbytesstudierna.  
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Beslut om tillgodoräknande  

Beslut fattas i enlighet med Kungl. Konsthögskolans delegationsordning.  

Överklagande av beslut om tillgodoräknande 
Beslut att helt eller delvis avslå en ansökan tillgodoräknande av utbildning eller 

yrkesverksamhet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 

Överklagandehänvisning ska bifogas beslutet.  

 

 

 


