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Varför erkänner man kunnande?

• Man ska inte studera på nytt sådant som man redan kan

• Man försäkrar sig om att de tidigare prestationerna är aktuella och motsvarar
innehållet i den examen som avläggs

• Betygen blir inte gamla men kunnandet kan föråldras

• Betyget är ett ”bevis” på den studerandes kunnande vid en viss tidpunkt

Författningar och föreskrifter förutsätter i vissa situationer ett erkännande.
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VAD ÄR FÖR TILLFÄLLET SVÅRAST MED  
ERKÄNNANDE?

- Kommentarer i chatten…



Författningar och föreskrifter

• Lagen om yrkesutbildning (L531/2017, 46 § och 47 §)

• Identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande

• Utbildningsstyrelsen kan bestämma om principerna för dimensionering av 
identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord *)

• Statsrådets förordning om yrkesutbildning (SF 673/2017, 10 §)

• Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-1634-2021*)

• Examensgrunderna (föreskrift)
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Utgångspunkter
• Utbildningsanordnarens uppgift är att identifiera och erkänna den studerandes tidigare

förvärvade kunnande som motsvarar kraven på den yrkesskicklighet eller mål för kunnande i de 
grunder för den examen eller utbildning som avläggs

• Utbildningsanordnaren identifierar den studerandes tidigare förvärvade kunnande

• Erkännandet av kunnandet som en del av den examen som avläggs görs utifrån dokument
och andra utredningar som den studerande lägger fram

• Den studerandes tidigare förvärvade ,identifierade och erkända kunnande som anknyter till den
examen eller utbildning som avläggs antecknas i PUK:en.Utifrån detta planerar man hur den
studerande ska förvärva kunnande

• I den examens- eller utbildningsspecifika planen för genomförandet av bedömning av 
kunnandet beskriver utbildningsanordnaren hur identifiering och erkännande av kunnande sker
i praktiken
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Krav på dokumenten
• Dokumenten är ett betyg, studieprestationsutdrag eller motsvarande dokument som utfärdats av en behörig myndighet

• Originalbetyg eller bestyrkt kopia

• Erkännande av kunnande kan grunda sig på uppgifter från det nationella registret för studieprestationer och examina
(KOSKI)(anvisningen)

• Utländska betyg och studieprestationsutdrag ska var utfärdade av en behörig myndighet i landet i fråga. Betyget eller
studieprestationsutdraget ska vara översatt av en auktoriserad översättare som är verksam i Finland. (den studerande står för 
kostnaderna)

• Prestationerna ska beskrivas tillräckligt exakt i dokumenten eller kompletterande utredningar, så att bedömarna kan bedöma om
kunnandet är aktuellt och motsvarar kunnandet i den examensdel eller delområde från en gemensam examensdel som avläggs

• Innehållet och gärna även omfattningen av prestationerna ska beskrivas tillräckligt noggrannt, så att utbildningsanordnaren vid behov kan
bedöma omfattningen i kompetenspoäng av de tidigare prestationerna

• Betyget, studieprestationsutdraget eller motsvarande dokument ska innehålla vitsord som vid behov kan omvandlas till den
bedömningsskala som används i den examen som avläggs.
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Uppbyggnaden av examen

• I grunderna för den examen som avläggs ingår två typer av examensdelar och
delområden i de gemensamma examensdelarna :

• examensdelar och delområden av de gemensamma examensdelarna vars
innehåll är fastställt i grunderna i den examen som avläggs

• examensdelar och delområden av de gemensamma examensdelarna vars
innehåll inte är fastställt i grunderna i den examen som avläggs. 
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Opetushallitus

Fastställda examensdelar

Icke fastställda examensdelar

variationsbredden 5-15 kp
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Fastställda och icke fastställda mål
för kunnande



Erkännande av kunnande kan göras på två sätt
( se anvisningen *)

• Genom att direkt till den examen som avläggs införa ett kunnande enligt examensgrunder som är i kraft
eller under övergångstid *

• ett tekniskt direkt införande, inget beslut om erkännande

• förutsätter inte krav på bedömning eller bedömare

• Genom att bedöma om kunnande är aktuellt och motsvarar kunnandet samt genom att bestämma om ett 
erkännande av kunnande

• Förutsätter en bedömning av om kunnandet är aktuellt och motsvarar kunnandet (bedömare)

• Förutsätter beslut om erkännande av kunnande

• Utbildningsanordnaren besluter hur man bedömer om kunnandet är aktuellt och motsvarar
kunnandet

• Beslutet omfattar rätt att be om kontroll/rättelse
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Processen vid erkännandet
• Utbildningsanordnaren informerar de studerande om förfaringssätten både för identifiering och erkännande av 

kunnande och om de individuella valmöjligheter som uppbyggnaden av examen ger.

• Utbildningsanordnaren och den studerande kommer överens om den individuella studievägen och om
examensdelarna som avläggs som en del av den personliga tillämpningen (PUK)

• Det identifierade och erkända kunnandet samt de överenskomna individuella valen förs in i PUK.

• Ett identifierat kunnande förutsätter alltid att man bedömer kunnandet (yrkesprov/annat sätt att visa kunnandet) 
för att få ett vitsord

• Vid erkännandet använder man tidigare erhållna vitsord (bedömer om kunnandet är aktuellt och motsvarar
kunnandet)

- Erkännandet av kunnande som en del av den examen som avläggs görs utifrånde dokument och övriga
utredningar som den studerande lägger fram

• Till den examen som avläggs kan man endast erkänna hela examensdelar eller delområden från de gemensamma
examensdelarna ( beslut om erkännande).Beakta obligatorisk/valbar.

• Om man kan erkänna endast en del av en examensdel/delområde, anteckning i PUK + förvärvandet av 
tilläggskunnande
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Gymnasiestudier
• Erkännande av gymnasiestudier görs enligt principerna i föreskriften/anvisningen

• I tabellen finns inte en beskrivning av erkännade av gymnasiestudier till valbara delområden
eftersom de varierar individuellt. Utbildningsanordnaren kommer överens med den studerande
om de valbara delområdena som en del av den personliga tillämpningen. 

• Kompetenspoängen för gymnasiestudier beräknas så att antalet kurser multipliceras med 1,5 
och antal studiepoäng med 0,75. Om antalet kompetenspoäng överstiger det maximala antalet
för det obligatoriska delområdet kan dessa kompetenspoäng erkännas till de valbara målen för 
kunnandet inom samma delområde.

• De valbara målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna kan vara valbara mål för 
kunnandet som är fastställda i examensgrunderna, valbara mål som utbildningsanordnaren 
beslutat om eller den studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder de fastställda 
målen för kunnandet i grunderna

• En bedömning av om innehållet är motsvarande behövs inte alltid
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Anpassning och avvikelse

• Trots att en studerandes bedömning av kunnande i en tidigare avlagd examen
har anpassats eller man har avvikit från kraven på yrkesskicklighet eller mål för 
kunnande kan man erkänna en examensdel eller ett delområde av en gemensam
examensdel genom ett direkt införande till examen.

• I ett dylikt fall införs på betyget i hänvisningen om erkännande av kunnande den
ursprungliga anteckningen om anpassning av bedömning av kunnande eller
avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller mål för kunnande. Mer
information om detta hittas i Utbildningsstyrelsens betygsföreskrift. (OPH-2147-
2020). 
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Beslut om erkännande
• Utbildningsanordnaren gör ett förvaltningsbeslut över erkännande av 

kunnande.Beslutet kan vara jakande eller nekande. 

• Den studerande har rätt att begära en kontroll av bedömningen av bedömaren ( 
delområden i de gemensamma examensdelarna) eller bedömarna ( 
yrkesinriktade examensdelar) och vid behov en rättelse av bedömningen av 
arbetslivskommissionen.

• Ingen skild underskrift behövs på beslutet om beslutet om erkännande har
gjorts i ett ärendehanteringssystem från vilket man på ett tillförlitligt sätt kan
försäkra sig om tidpunkten för beslutet, beslutsfattarnas identitet och att
dokumenten är i original. 
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Erkännande genom att direkt införa
• Obligatoriska examensdelar eller delområden av de gemensamma examensdelarna som den

studerande avlagt.

• Valbara yrkesinriktade examensdelar och valbara delområden av de gemensamma
examensdelarna

• Gymnasiestudier

• Högskolestudier

• Utbildningsanordnaren ska erkänna genom att direkt införa obligatoriska examensdelar och
delområden av de gemensamma examensdelarna som är avlagda enligt examensgrunder som
ännu i kraft eller under en övergångsperiod.Se i anvisningen om övriga situationer!

• Utbildningsanordnaren kommer med den studerande överens om valbarheter
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Erkännande genom att bedöma om kunnandet
motsvarar ett kunnande och är aktuellt

• Examina, examensdelar eller delområden av de gemensamma examensdelarna
enligt examensgrunder som inte är i kraft.

• Gymnasistudier som är avlagda före 1.8.2005 

• Högskolestudier enligt en högskolas utbildningsprogram som inte är i kraft

• Utbildningsanordnaren och den studerande kommer överens om den
studerandes individuella studieväg i den personliga tillämpningen
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Erkännande och bedömare
• Bedömaren eller bedömarna av kunnande väljs enligt den examensdel eller delområden av den

gemensamma examensdelen som ska erkännas

• Utbildningsanordnaren utser bedömare enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom
undervisningsväsendet (SRF 986/1998, ändrad 1150/2017) och författningarna för yrkesutbildning
(L531/2017, SRF 673/2017) 

• Behörighetsvillkoren för bedömarna tillämpas i alla situationer i samband med bedömning, oavsett om
det är fråga om respos på utveckling av kunnandet, att bedöma om kunnandet är aktuellt och motsvarar
kunnandet(erkännande) eller bedömning av ett yrkesprov eller annan bedömning av kunnande.

• En annan representant för utbildningsanordnaren kan fungera som bedömare endast i undantagsfall om
bedömningen till exempel annars skulle bli orimligt fördröjd

• När man erkänner yrkesinriktade examensdelar görs bedömningen av två lärare. När man erkänner
delområden av de gemensamma examensdelarna görs bedömningen av en lärare.
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Bedömning av om kunnandet är aktuellt och
motsvarar kunnadet
• En bedömning av om kunnandet motsvarar ett kunnande kan göras i förhållande till den fastställda

examensdelen/delområdet i den examen som avläggs

• En bedömning av om kunnandet motsvarar ett kunnande görs genom att jämföra kraven på
yrkesskicklighet eller mål för kunnande i den tidigare avlagda examen med kraven på yrkesskicklighet eller
mål för kunnande i den examen som avläggs

• En bedömning av om kunnandet är aktuellt görs till exempel utifrån dokument som den studerande visar, 
såsom arbetsintyg eller portfolie, genom en intervju, arbetsprov eller ett test.

• I erkännande av kunnande används det ursprungliga eller höjda vitsordet. Vid behov används en 
omvandlingstabell.

• Om en bedömning av om den studerandes kunnande är aktuellt och motsvarar ett kunnande inte kan
bedömas utifrån de dokument och andra utredningar som den studerande visar hänvisas den studerande
till ett yrkesprov eller något annat sätt att visa sitt kunnande
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Omfattningen varierar

• Omfattningen av vissa valbara yrkesinriktade examensdelar och valbara delområden av de gemensamma
examensdelarna varierar i uppbyggnaden av examen

• Utbildningsanordnaren kommer tillsammans med den studerande överens om den beräknade
omfattningen på den valbara examensdelen/delområdet utgående från valmöjligheterna i antal
kompetenspoäng, som en del av den personliga tillämpningen

• Den beräknade omfattningen man kommit överens om används vid beräkningen av omfattningen av 
examensdelen och det med kompetenspoäng viktade medeltalet

• I betyget och studieprestationsutdraget anges dock den erkända prestationen (examensdelar, delområden
av gemensamma examensdelar) enligt omfattningen i det ursprungliga betyget

• Om omfattningen i det ursprungliga betyget anges till exempel som studiepoäng omvandlar
utbildningsanordnaren omfattningen till kompetenspoäng

11/06/2021 Opetushallitus 19



Övrigt kunnande

• Den studerande kan ha andra intyg över tidigare förvärvat kunnande än sådana
som utfärdats av behöriga myndigheter. Den studerandes kunnande kan grunda
sig på till exempel arbetserfarenhet, fritidsintressen eller utbildning där den
studerande inte avlagt någon examen eller examensdelar

• Om kunnandet enligt utbildningsanordnarens bedömning är tillräckligt hänvisas
den studerande till att visa sitt kunnande i ett yrkesprov eller något annat sätt
att visa sitt kunnande
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VITSORD
BEHÖVS!



Kunnandet motsvarar delvis ett kunnande

• Den studerande kan även ha tidigare förvärvat kunnande som bedömts och
intygats av en behörig myndighet som endast delvis motsvarar kraven på
yrkesskicklighet i en examensdel eller målen för kunnande i ett delområde av de 
gemensamma examensdelarna

• Även i dessa fall hänvisas den studerande att visa sitt kunnande i ett yrkesprov
eller att på annat sätt visa sitt kunnande. 

• Kunnandet visas endast till den del som det inte tidigare bedömts och intygats
av en behörig myndighet

• Planeras i PUK ( inte ett beslut om erkännande)
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Omvandling av vitsord

• Enligt föreskriften/anvisningen

• Enligt det ursprungliga eller höjda vitsordet

• Omvandling betyder inte att det ursprungliga/höjda vitsordet ändras till ett 
högre eller lägre

• Om en omvandling av vitsordet inte är möjligt enligt föreskriften hänvisas den
studerande till ett yrkesprov/ något annat sätt att visa kunnande

• Ett vitsord som har erkänts kan höjas om examen är avlagd enligt gällande
grunder/grunder under övergångsperiod
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Erkännande i handledande utbildning

• Målet i den handledande utbildningen är att ge den studerande nya färdigheter
enligt personliga mål

• Tidigare förvärvat kunnande erkänns endast när det är ändamålsenligt för den
studerande

• Till exempel om den studerande fortsätter en handledande utbildning som
inletts tidigare, övergår till en annan handledande utbildning mitt i 
utbildningen eller byter utbildningsanordnare

• Utbildningsanordnaren och den studerande avtalar om erkännande av 
kunnande som en del av den personliga tillämpningen.
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HUR KAN MAN FÅ MER KUNNANDE I 
LÄROANSTALTERNA OM IDENTIFIERING 

OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?
Gemensam diskussion och kommentarer i 

chatten…..

Verksamhet enligt
planen för bedömning

av kunnande
Kvaliteten på

PUK-processen

Delandet av 
kunnande-

enhetlig
verksamhet

God kännedom om
examensgrunderna

Tillämpning i 
olika

situationer



Mer information

• Utbildningsstyrelsens webbsidor

• Föreskrift och anvisning

• FAQ (tillsvidare på finska)

• Evenemangskalendern

• Svenskspråkigt webbinarium om identifiering och erkännande av 
kunnande, 26.8.2021 kl. 14-15

• Frågor: yrkesutbildning@oph.fi
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KIITOS!


