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Dokumentation av beslut om tillgodoräknande 

Regelverk 

Tillgodoräknande regleras i Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 § där det framgår att en student 
har rätt/möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare utbildning/verksamhet. Som student räknas den 
som är antagen och bedriver studier vid universitetet. För tillgodoräknande av privat 
utbildning ska regeln tillämpas strikt vilket innebär att studenten dels ska vara registrerad på 
en kurs, dels med godkänt resultat ha uppnått minst 7,5 högskolepoäng (rektorsbeslut 2007-
06-20, dnr SU 451-1439-07). 

Enligt beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet (2009-09-11, dnr SU 40-
2057-09) ska tillgodoräknanden dokumenteras i Ladok, vilket även följer av Förordning om 
redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Handläggningen 
består av följande steg: Först fattas beslut om tillgodoräknande och därefter rapporteras 
beslutet i Ladok och studenten underrättas skriftligt om beslutet (som ska innehålla 
överklagandehänvisning). Givetvis ska beslutet även arkiveras enligt gällande föreskrifter. 

Tillämpning av gällande regelverk 

I den praktiska verksamheten finns en mängd varianter av tillgodoräknandebeslut som kräver 
olika administrativa lösningar. Nedanstående genomgång och kategorisering är ett försök att 
definiera olika varianter och ge stöd för institutionernas och Studentavdelningens hantering av 
dessa. I praktiken kan ett specifikt fall passa in i flera av de kategorier som specificeras i tabell 
på sidan 3. 

I den nuvarande tillämpningen förekommer det att vissa tillgodoräknandebeslut endast 
dokumenterats genom anteckningar i Ladok (SA20). Eftersom det är en anteckningsfunktion 
så saknas funktionalitet för bland annat spårbarhet, arkivlistor och intyg vilket är nödvändigt 
vid resultatrapportering.  

Det finns flera skäl för en mer renodlad tillämpning av regelverket. Det handlar om att stärka 
studenternas rättssäkerhet, att möta de behov av spårbarhet som bl.a. Riksrevisionen har 
påtalat samt att underlätta examenshandläggningen. Därför ska från och med 1 januari 2011 
alla beslut om tillgodoräknande rapporteras i Ladoks resultatfunktioner (RS01, RS21 
och RS41). Tillämpningen går helt i linje med nuvarande regelverk (se ovan). 
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Beslut om tillgodoräknande är inte en examination utan ett administrativt beslut. Det innebär 
att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Av administrativa skäl krävs dock att 
”betyget” TG (Tillgodoräknad) används vi rapportering av tillgodoräknat prov i RS01. 

Förbättrad kvalitet i examensunderlaget 

För att en kurs ska kunna ingå i examen krävs det att den är hel och avslutad. Enskilda 
delkurser/moment/prov kan alltså inte ingå i examen. Avsaknad av slutbetyg för en eller flera 
kurser är den enskilt vanligaste bristen i de underlag som studenter bifogar när de ansöker om 
examen. För de flesta kurser åtgärdas detta enkelt genom att ansvarig institution rapporterar 
betyg i Ladok. För vissa kurser krävs dock att det fattas beslut om tillgodoräknande. Det gäller 
särskilt studenter som byter utbildningsinriktning eller studenter som läser inom ett program 
där kursutbudet förändras över tid och där studenten av olika anledningar inte har kunnat följa 
den gällande utbildningsplanen.  

För att underlätta examensprocessen och minimera onödiga missförstånd så är det därför 
viktigt att alla som hanterar tillgodoräknanden känner till följande: 

1. Yrkesexamina och andra examina som bygger på studier inom ett visst program 
Om ursprungskursen är hel och avslutad men har lästs som fristående kurs (eller inom 
ett annat program) så behöver den tillgodoräknas inom det specifika program som 
leder till avsedd (yrkes)examen. Tillgodoräknandet kan då antingen göras mot en 
specifik kurs eller som ett s.k. fritexttillgodoräknande, t.ex. ”Valfri kurs inom xxx-
programmet” (RS21). 

2. Studier inom en oavslutad kurs 
Om ursprungsstudierna är en del av en oavslutad kurs så ska tillgodoräknandet alltid  
göras mot en specifik kurs (RS21 - ange kurskod) för att den ska kunna tas med i 
examen, alternativt tillgodoräknas mot en specifik del av en kurs som kommer att 
avslutas (RS01 - ange provkod). 

 

Mer information 

Systemförvaltning Ladok/SISU ger användarstöd via e-post ladok@studadm.su.se och telefon 
16 39 89.  

För frågor om examen går det bra att vända sig till examensgruppen via e-post 
examen@studadm.su.se eller telefon 16 10 85. 
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Kategori/underkategori 
(utifrån vad tillgodoräknandet 
resulterar i/motsvaras av) 

Beslutsfattare m.m. Rapportering i Ladok Anmärkning 

1. Tillgodoräknande av kurs    

a) Den utbildning som ska 
tillgodoräknas motsvarar en 
specifik kurs vid Stockholms 
universitet 

Beslut: Institution. RS21 

- Ange kurskod (”Tillgodo-
räknandet motsvaras 
av/Specifik kurs(Slipper 
läsa)”) 
- Ange ursprung (”Tillgodo-
räknadet grundas på (Har 
läst/gjort)”) 
 

Kan även användas för att 
tillgodoräkna del av kurs som 
motsvarande en hel (annan) kurs. 

b) Den utbildning som ska 
tillgodoräknas motsvarar ett 
visst huvudområde/ämne eller 
liknande 

Beslut: Institution (även 
Studentavdelningen kan fatta 
beslut om det rör utlands-
studier som inte är inom ett 
specifikt program eller 
huvudområde). 

RS21 

- Ange fritext 
(”Tillgodoräknandet motsvaras 
av/Andra meriter”), t.ex. 
”Breddningsstudier i 
företagsekonomi” 

- Ange ursprung  
(”Tillgodoräknadet grundas på 
(Har läst/gjort)”) 

Används i första hand för 
utlandsstudier som inte kan 
hänföras till kategorin 
tillgodoräknanden under 1a. 

Kan endast grundas på avslutade 
kurser. 

2. Tillgodoräknande av 
prov/del av kurs 

   

a) Den utbildning som ska 
tillgodoräknas motsvarar en 
specifik delkurs/prov vid 
Stockholms universitet 

Beslut: Institution. RS01  

- Ange provkod 

- Ange ursprung 

Beslutsdatum måste vara inom 
den termin då studenten är 
registrerad på kursen ifråga. 

3. Godkännande av att en 
viss kurs kan tas med i en 
yrkesutbildning/-examen 

Beslut: Programansvarig 
institution.  

Det kan t.ex. handla om en 
fristående kurs som ska 
godkännas som en specifik 
del av ett program för att 
kunna tas med i 
yrkesexamen. 

RS21 

- Ange fritext 
(”Tillgodoräknandet motsvaras 
av/Andra meriter”), t.ex. Valfri 
kurs inom xxx-programmet” 
eller ”Matematik (inriktning)” 
[avser lärarexamen] 

- Ange ursprung  
(”Tillgodoräknadet grundas på 
(Har läst/gjort)”) 

Denna typ av tillgodoräknande 
kan närmast liknas vid 
programmärkning av kurs i 
efterhand. 

Kan endast grundas på avslutade 
kurser. 

4. Godkännande av att en 
viss kurs kan tas med i en 
generell examen 

Observera att kategori 4a 
och 4b endast berör 
Studentavdelningens 
examenshandläggning. 

  

a) Generella examina på 
grundnivå. 

Beslut: Studentavdelningen i 
samband med examens-
utfärdandet. 

RS41 

- Dokumenteras i examens-
bevisets kursdel och i Ladok 

Denna typ av tillgodoräknande 
kan liknas vid att meriterna 
sammanställs och gemensamt 
prövas mot examenskraven. 

b) Generella examina på 
avancerad nivå  

Beslut: Studentavdelningen 
utifrån bedömning som görs 
av den institution som 
ansvarar för huvudområdet. 

RS41 

- Dokumenteras i examens-
bevisets kursdel och i Ladok 

Denna typ av tillgodoräknande 
kan liknas vid att meriterna 
sammanställs och gemensamt 
prövas mot examenskraven. 

 


