
UPPSALA UNIVERSITET  INFORMATION 
Juridiska institutionen   om tillgodoräknande  
Rättshistoria & Allmän rättslära  av annan utbildning 
Kursföreståndaren   november 2018 
 
Information om tillgodoräknande av annan utbildning motsvarande den obligatoriska 
kursen  Rättshistoria & Allmän rättslära (RoA) 
 
1. Tillgodoräknande av annan utbildning regleras i 6 kap. högskoleförordningen: 
 
6 kap. 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.  

SFS 2006:1053 
 

6 kap. 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.  
SFS 2006:1053 
 
6 kap. 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. SFS 2010:1064 
 
 
Tillgodoräknande kan alltså avse kurser i Sverige eller utomlands om det inte finns en 
väsentlig skillnad mellan den kursen och kursen RoA. 
 
2. Beslut om tillgodoräknande fattas av studievägledarna på delegation från Juridiska 
fakultetsnämnden. Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser sker på särskild blankett 
och skall ställas till: 
Internationell koordinator på Juridicum, Box 512, 751 20 Uppsala. 
  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2006-1053?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2006-1053?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2010-1064?src=document


3. Till ansökan skall bifogas kursplan och/eller kursbeskrivning som visar kursens innehåll, 
litteratur och tidsomfattning, samt originalbetyg från kursen. Förklaring om betygssystem ska 
också finnas med. 
 
4. Om förhandsbesked om tillgodoräknande önskas, räcker det med kursplan och/eller 
kursbeskrivning. Det är kursföreståndaren som kan ge förhandsbesked. Betyg måste dock senare 
inges för slutgiltigt beslut om tillgodoräknande.  
 
5. Studievägledarna brukar begära ett yttrande om tillgodoräknandet från kursföreståndaren för 
RoA. Då görs normalt följande bedömningar. 
 
RoA består av två ämnen: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. Det är en ovanlig 
kombination vid utländska universitet och det kan därför vara svårt att hitta en enda kurs som 
kan tillgodoräknas som motsvarande hela RoA. Men det går ofta att ställa samman flera olika 
kurser som sammantagna kan anses svara mot hela RoA eller del av RoA.  
 
För ämnesdelen rättshistoria krävs det kurser som har en internationell och komparativ 
inriktning. Förutom rättshistoriska kurser med sådan inriktning kan även allmänna kurser i 
komparativ rätt komma ifråga om de har ett tillräckligt omfattande historiskt inslag. Däremot 
kan inte kurser med en nationellt begränsad inriktning (t.ex. enbart spansk eller tysk 
rättshistoria) tillgodoräknas om de inte kompletteras med en komparativt inriktad kurs. Om det 
inte ingått något inslag av svensk eller skandinavisk rättshistoria i den kurs som ska 
tillgodoräknas (vilket är ovanligt) så krävs även här en viss komplettering. Då är det möjligt att 
välja mellan två alternativ.  
 

(1) En kompletteringsuppgift (PM om cirka 3 sidor) som ska handla om utländska 
influenser på den svenska rättsutvecklingen, eller 

 
(2) Deltagande vid tre seminarier på ämnesdelen i rättshistoria. Anmälan om 
deltagande i seminarierna görs till kursamanuensen. (Seminariealternativet 
uppmuntras därför att studenter med utländska utbildningserfarenheter på ett 
värdefullt sätt kan bidra till det komparativa perspektivet i kursen.) 

 
För ämnesdelen allmän rättslära krävs det kurser med inriktning på dels rättsteori, dels 
juridiska tolknings- och andra metodprinciper, exempelvis kurser med beteckningen legal 
philosophy, philosophy of law eller jurisprudence. Vid behov är komplettering även möjlig 
beträffande kursdelen allmän rättslära. Uppgiften anpassas då utifrån vad som saknas.  
  
Marianne Dahlén 
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