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Mål  

Förfarande Studerande Ansvarsläraren uppgör och godkänner 

PUK tillsammans med den studerande. 
Behörig lärare, utsedda lärare i skolhusen 
(2 lärare i yrkesskolorna och 1 lärare i undervisning i 
gemensamma examensdelar). 

Studiehandledare 

För studerande som antas via den kontinuerliga antagningen ska erkännandet av kunnande göras inom två månader från att studierna inletts och för studerande som antas via gemensam ansökan ska erkännandet av tidigare förvärvat kunnande 
göras före slutet av september. OBS! Erkännandet av tidigare förvärvat kunnande göras alltid utifrån betygsoriginal, redan erkänt kunnande erkänns inte på nytt! En tillämpad eller avvikande examensdel/delområde för examensdel ska 
erkännas som tillämpad eller som avvikande, dock med beaktande av examensgrundernas eventuella begränsningar som påverkar tillämpade eller avvikande examensdelar. 
Referensanmärkningen överförs till betyget enligt betygsoriginalet. 

GEMENSAMMA 
EXAMENSDELAR/enligt 
gällande examensgrunder  

 
Inkludering av tidigare 

förvärvat kunnande = direkt 

överföring 

Även yrkesinriktade grundexamina, 
som gällde under tiden 1.8.2015–
31.7.2018 

 

Också studier enligt gymnasiets 
timindelning (StF955/2002) och 
läroplanen 2003 

Sparar betygens båda sidor i 
Wilma och visar de 
ursprungliga betygen till 
ansvarsläraren. 

 

Granska de ursprungliga betygen och 
anteckna i punkt E i PUK ifall betyget har 
granskats eller inte ja/nej. 

 

Meddelar omedelbart till 
studiehandledaren den studerandes 
gällande betyg, i vilket delområden 
som ska inkluderas i examen finns 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Registrera erkännandet av kunnande i 
Primus i registret. 

   

 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

  

   

   

   

YRKESINRIKTADE/enligt gällande 
examensgrunder 

 

 
Tidigare förvärvat kunnande 
inkluderas i examen/direkt 
överföring OBS! obligatoriska 
examensdelar i grundexamina 
ska erkännas 

Spara betygens båda sidor i 
Wilma och diskuterar med 
ansvarsläraren om att 
inkludera valbara 
examensdelar i examen. 
Visa de ursprungliga 
betygen till 
ansvarsläraren. 

Granska de ursprungliga betygen och 
anteckna i PUK i punkt E 

Granska att examensdelen motsvarar 
examensdelen i den examen som avläggs 
och kom med den studerande överens om 
att erkänna examensdelen i examen. 

De examensdelar som man tillsammans 
med den studerande beslutat erkänna 
registreras i PUK under punkten om 
erkännande av kunnande. 
 
Meddelar omedelbart studiehandledaren om 
den studerandes gällande betyg, som innehåller 
kompetens som ska erkännas i examen. 

 Om den ifrågavarande examensdelen inte är en del 
av den studerandes träd i läroplanen, ber man 
studiesekreteraren att lägga till den. 

 
Registrera kunnandet som syns i Primus i registret 
. 

Erkännande av tidigare förvärvat 
kunnande Gemensamma 
examensdelar /enligt 
examensgrunder som inte längre 
gäller  

 

= bedömning av hur uppdaterat 
kunnandet är och 
motsvarighetsbedömning samt 
definiering av omfattning 

Sparar betygens båda 
sidor i Wilma och 
diskuterar med 
ansvarsläraren om 
erkännande av kunnande 
och visar de ursprungliga 
betygen till 
ansvarsläraren. 

Granskar att de dokument som den 
studerande har visat möter kraven för 
examensgrunderna. Registreras i PUK 
under punkten Slutsatser för erkännande av 

kunnande. Informerar omedelbart de 
utsedda lärarna inför erkännandet av 
studierna. 
 Granska de ursprungliga betygen och 
anteckna i punkt E i PUK 

Registrerar de studier som erkänns under 
den studerandes flik ”Studier” i Wilma. Skriver 
ut och undertecknar beslutet om erkännande i 
Wilma. 

Filens namn Beslut om erkännande av 
kunnande. 

Omvandlingstabell ovan. 

 
 

Deltar vid behov i genomförande av motsvarighetsbedömning 
enligt eget kunnande. 

Erkännande av tidigare förvärvat kunnande 
Yrkesinriktade examensdelar /enligt 
examensgrunder som inte längre 
gäller) 

 

= bedömning av hur uppdaterat 
kunnandet är och 
motsvarighetsbedömning samt 
definiering av omfattning 

 
 

Alltid för yrkes- och specialyrkesexamina 
som inte är i kraft. För äldre 
yrkesinriktade grundexaminas del, om de 
är avlagda före 1.8.2015 

Sparar betygens båda 
sidor i Wilma och 
diskuterar med 
ansvarsläraren om 
erkännande av kunnande 
och visar de ursprungliga 
betygen till 
ansvarsläraren. 

Granskar att de dokument som den 
studerande har visat möter kraven för 
examensgrunderna. Registreras i PUK under 
Slutsatser för erkännande av kunnande 
av de förslag som gjorts. Informerar 
omedelbart de utsedda lärarna inför 
erkännandet av studierna. Granska de 
ursprungliga betygen och anteckna i 
punkt E i PUK 

Registrerar de studier som erkänns under 
den studerandes flik ”Studier” i Wilma. Skriver 
ut och undertecknar beslutet om erkännande i 
Wilma. 

Filens namn Beslut om erkännande av 
kunnande. 
Om den ifrågavarande examensdelen inte finns 
under den studerandes flik för Studier, ber man 
studiehandledaren att lägga till den dit. 
Erkännande av mindre delar än hela 
examendelar dvs. erkännande av studier 
registreras i Wilma via bedömningen med E 
(erkänt kunnande). 

Deltar vid behov i genomförande av motsvarighetsbedömning 
enligt eget kunnande. 



Hänvisning direkt till yrkesprov utan 
deltagande i studier. 

Sparar betygens båda sidor i 
Wilma och diskuterar med 
ansvarsläraren om 
erkännande av kunnande 
och visar de ursprungliga 
betygen till ansvarsläraren. 

Granskar att den studerandes kunnande 
motsvarar kraven i examensgrunderna. 
Registrera förslaget till hänvisning direkt till 
yrkesprov i PUK under Slutsatser för 
erkännande av kunnande. 
Utreder av den teamansvariga, vem som 
fungerar som bedömande lärare. 

Erkänner utifrån de dokument som den 
studerande framställt och utredning över annat 
kunnande (t.ex. test, funktionella kartläggningar, 
konsultationer av arbetsplatsen) den 
studerandes kompetens, på basis av vilken 
examen/examensdelar/delområden av 
gemensamma examensdelar är möjliga att 
avlägga i yrkesprovet. 
Hänvisar och handleder den 
studerande att delta i ett 
yrkesprov, i huvudregel i 
arbetslivet. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Omräkningstabellen 

1-3 1-5   5-10 

Berömlig 3 Berömlig 5 Utmärkt 10 

Berömlig 9 

God 8 God 4   God 8 

 God 3   Nöjaktig 7 

Nöjaktig 1 Nöjaktig 2   Försvarlig 6 

 Nöjaktig 1   Hjälplig 5 
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Kunnande som erkänns, den studerande har tidigare 

förvärvat kunnande eller kunnande som förvärvats på 

annat ställe 

Ansvarslärare Studie
handle
dare 

Behörig lärare för 
gemensamma 
examensdelar 

Två behöriga lärare 

Gymnasiestudier 
gällande 

granskar registrerar 
I Primus 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

    

icke-gällande 
granskar och 

registrerar i 

den 

personliga 

utvecklingspl

anen för 

kunnande 

 
 

 
 

erkänner eller 

hänvisar till 

yrkesprov/förv

ärvande av 

kunnande 
 

   

 
 

Delområden för gemensamma examensdelar, 

gymnasiestudier eller studier som stöder bereskap för 
fortsatta studier – gällande/yrkesinriktad examensdel, 

kommer 

överens om 

studiernas 

omfattning med 

den 

studerande/kom

petenspoäng 

registrerar i 

Primus och 

omvandlar 

vitsorden 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
 

   

   

 
   

Delområden för gemensamma examensdelar, 

gymnasiestudier eller studier som stöder beredskap för 

fortsatta studier –  
icke-gällande/yrkesinriktad examensdel, 

granskar  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

bestämmer omfattningen/kp 

samt omvandlar 
vitsordet 

Högskolestudier/delområden i gemensamma 

examensdelar/ 

gymnasiestudier/andra studier som stödjer beredskap 

för fortsatta studier 

granskar  
 

 

omvandlar vitsordet 

och definierar 

kompetenspoängen 

   
 

Högskolestudier/som del av grundexamen granskar   omvandlar vitsordet och definierar 
kompetenspoängen 

Högskolestudier/som del av 

yrkes- eller specialyrkesexamen 

granskar  
 

 
 

bedömer hur aktuell den är, gör en 
motsvarighetsbedömning och definierar 
kompetenspoängen 

Del av gemensamma examensdelar eller delområde 
direkt överföring (=gällande examensgrunder) 

granskar registrerar 
I Primus 

  

Yrkesinriktade obligatoriska examensdelar 

Gällande examensgrunder 
* direkt överföring, erkänns alltid. 

granskar registrerar i 

Primus 

  

Yrkesinriktade valbara examensdelar  granskar   



Gällande examensgrunder 
* direkt överföring, om man kommit överens om det i PUK. 

registrerar i 

Primus 

Del av gemensamma examensdelar eller delområde 

icke-gällande examensgrunder 

granskar och 

registrerar i 

den 
personliga 

utvecklingspl

anen för 
kunnande 

 erkänner eller hänvisar 
till yrkesprov/ 

 

förvärvande 
av kunnande 

 

Yrkesinriktade examensdelar 

examensgrunder som inte längre gäller 

granskar och 

registrerar i 

den 

personliga 

utvecklingspl

anen för 

kunnande 

  erkänner eller 

hänvisar till 

yrkesprov/ 

förvärvande av kunnande 

Yrkesinriktad examensdel / 

ansvarar till sitt innehåll den examensdel som ska 

avläggas 

granskar   gör en motsvarighetsbedömning och 

utvärderar hur uppdaterade kunskaper är 

(icke i kraft) samt 

omvandlar vitsordet 

 


