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Bolognaprocessen 
Den så kallade Bolognaprocessen startade vid ett europeiskt utbildningsministermöte i 

Sorbonne år 1998. Mötet resulterade i en deklaration där ministrarna fastslog att man skulle 

sträva efter en harmonisering av utbildningar och examina i Europa. Syftet är att underlätta 

framför allt studenters, men också lärares, mobilitet mellan länderna samt att förenkla möjlig-

heterna att bedöma nivå och innehåll i högskoleutbildningarna i Europa. Året därpå möttes 

ministrarna igen i Bologna och undertecknade den så kallade Bolognadeklarationen. Målet är 

att Europa ska enas om ett gemensamt utbildningssystem, ”The European Higher Education 

Area” (EHEA).  

 

Bolognaprocessens övergripande mål är nedbrutna i ett antal konkreta mål. De viktigaste av 

dessa är:  

• Tydliga och jämförbara examina. För att öka jämförbarheten mellan de olika ländernas 

examina har bland annat en gemensam referensram skapats för examina. Man vill också 

öka användningen av Diploma Supplement, en bilaga till examensbeviset som beskriver 

utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.   

• Tre utbildningsnivåer som bygger på och förutsätter varandra.  

• Ett gemensamt poängsystem för att underlätta studenternas mobilitet.   
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• Större rörlighet för studenter och personal bland annat genom ett ömsesidigt erkännande 

av studier och yrkesverksamhet. Ett viktigt instrument inom detta område är 

"Konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen" 

(Lissabonkonventionen).   

• Europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring bland annat genom gemensamma standarder 

och riktlinjer för kvalitetssäkring. 

 

Mer om målen i Bolognadeklarationen finns att läsa på Bolognasekretariatets officiella 

webbplats (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/). 

 

Reformen i Sverige 

I Sverige trädde en ny utbildnings- och examensstruktur i kraft den 1 januari 2007 och gäller 

utbildning som ges efter den 30 juni 2007. 

Den nya utbildningsordningen innebär bland annat följande: 

• Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  

• Varje examen kopplas till en av dessa nivåer och får ett exakt antal högskolepoäng.  

• Ett nytt poängsystem genomförs. Ett läsårs heltidsstudier räknas som 60 högskolepoäng 

(hp). Tidigare motsvarade ett läsårs heltidsstudier 40 poäng (p).  

• Alla kursplaner skrivs om. Detta betyder att målbeskrivningarna blir tydligare och foku-

serar på de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenten förväntas uppnå efter 

genomförd utbildning. Det bidrar till att stärka möjligheter att få ett arbete efter utbild-

ningen som svarar mot de kompetenser som byggts upp under utbildningen.  

• Alla examensbeskrivningar följer en gemensam struktur med beskrivningar av förväntade 

studieresultat och exakt antal högskolepoäng för respektive examen. 

• Krav på självständigt arbete (examensarbete) finns för samtliga examina på grundnivå och 

avancerad nivå. Omfattningen på det självständiga arbetet ska relateras till kursford-

ringarna för respektive examen.  

• För generella examina finns krav på fördjupning inom det huvudsakliga området för 

utbildningen. 

 

Tre utbildningsnivåer 

Det som tidigare kallades för grundläggande högskoleutbildning benämns i det nya systemet 

utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå. Alla kurser, alla utbildningsprogram och 

alla examina kommer att placeras in på någon av dessa nivåer. Yrkesexamina kommer att 

finnas på både grundnivån och den avancerade nivån. 

 

Grundnivå 

För tillträde till utbildning på grundnivån krävs slutförd gymnasieutbildning eller motsva-

rande. Till grundnivån räknas högskoleexamen och kandidatexamen. 

 

http://www.hsv.se/lagochratt/internationellaregelverk/lissabonkonventionen.4.539a949110f3d5914ec800058187.html
http://www.dfes.gov.uk/bologna/
http://www.dfes.gov.uk/bologna/
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
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Avancerad nivå 

För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på 

grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer. För att läsa 

fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå - alltså inget examens-

krav. Magisterexamen och den nya tvååriga masterexamen räknas till den avancerade nivån.  

 

Forskarnivå 

Doktorsexamen ska även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier. Man ska kunna till-

godoräkna sig vissa studier på avancerad nivå. Däremot ska det inte vara möjligt att ge en 

student företräde till utbildningen på grund av att han eller hon bedöms kunna tillgodoräkna 

sig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet och därmed kunna förkorta sin utbildning på 

forskarnivån. 

 

För tillträde till forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års 

heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller 

motsvarande kunskaper.  

 

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till 

forskarutbildning, kommer att anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskar-

nivå till och med den 30 juli 2015. 

 

Ny utbildningsstruktur vid SLU 
 

För SLU:s utbildningar gäller nedanstående från och med den 1 juli 2007: 

Allmänt 

• Tre cykler/nivåer infördes:  

- grundnivå som omfattar de tre första åren,  

- avancerad nivå som omfattar minst ett år, 

- forskarnivå som omfattar fyra år. 

• För generell examen krävs fördjupning inom ”det huvudsakliga området för utbildningen”, 

vilket förkortas till huvudområde. Kravet på utbildning i ett ämne finns kvar på forskar-

nivån. 

• Det finns inget krav på examen på grundnivå för yrkesexamina på avancerad nivå, men 

alla utbildningsprogram vid SLU anpassas efter den nya nivåindelningen med ett själv-

ständigt arbete på grundnivån för att ge möjlighet till etappavgång med en generell 

examen på de längre utbildningarna. 

• Alla utbildningar har som mål att förbereda för verksamhet ute i samhället, d.v.s. uppfylla 

kravet på anställningsbarhet. 

• Kandidatexamen eller motsvarande examen krävs för att vara behörig till magister- eller 

masterexamen på avancerad nivå.  
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Utbildningar på grundnivå 

• Möjlighet att komplettera utbildningen till kandidatnivå ska erbjudas alla studenter som är 

antagna till tvååriga yrkesutbildningar på grundnivå. 

• Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 180 hp med viss 

inriktning som SLU bestämmer, varav minst 90 hp ska avse fördjupning inom huvud-

området. 

• Det självständiga arbetet för kandidatexamen omfattar minst 15 hp. 

• Alla treåriga utbildningar (180 hp) vid SLU som leder till yrkesexamen ska samtidigt 

uppfylla kraven för kandidatexamen senast läsåret 2010/2011. 

• Alla studenter med kandidatexamen eller en treårig yrkesutbildning från SLU ska ha 

möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom minst ett magister- eller master-

program. I vissa fall kan kompletteringar krävas utanför programmet, dock högst 

motsvarande 30 hp. 

• Kurser på avancerad nivå omfattande maximalt 30 hp kan ingå i kandidatexamen. 

 

Utbildningar på avancerad nivå  

• För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs att minst 120 hp uppnåtts på grundnivå, 

samt att förkunskapskravet 90 hp inom något relevant huvudområde är uppfyllt. Upp till 

15 hp får inräknas från biämnen/stödämnen enligt beslut av respektive fakultet. 

• Antagning till program på avancerad nivå kräver att studenten har uppnått kraven för 

kandidatexamen eller yrkesexamen omfattande minst 180 hp, varav 15 hp är självständigt 

arbete, eller motsvarande utländsk examen.  

• Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 60 hp med viss 

inriktning som SLU bestämmer, varav minst 30 hp ska avse fördjupning inom huvud-

området. Det självständiga arbetets omfattning ska vara minst 15 hp. Magisterexamen ger 

behörighet till utbildning på forskarnivå. 

• Magisterexamen med viss inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 

60 hp, varav minst 45 hp ska avse successiv fördjupning inom ett tematiskt område med 

särskild inriktning enligt fastställd studieplan för angivet magisterprogram. Det själv-

ständiga arbetets omfattning ska vara minst 15 hp. 

• Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 120 hp med viss 

inriktning som SLU bestämmer, varav minst 60 hp ska avse fördjupning inom huvud-

området. Det självständiga arbetets omfattning ska vara minst 30 hp. 

• I en magister-/masterexamen får upp till 15 högskolepoäng utgöras av kompletterande 

kurser på grundnivå.  

• Två kurser på olika nivåer kan ha delvis gemensam undervisning men olika mål och 

examinationskrav. 
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Långa yrkesutbildningar  

• De långa yrkesutbildningarna får en tydligare indelning i grundnivå och avancerad nivå. 

Vid SLU krävs ett självständigt arbete både på grundnivå (15 högskolepoäng) och på 

avancerad nivå (30 högskolepoäng).  

• För antagning till självständigt arbete och för yrkesexamen på avancerad nivå krävs 

godkänt självständigt arbete på grundnivå. 

• Kraven för en yrkesexamen på avancerad nivå kan även omfatta krav på yrkesinriktade 

kurser/moment inom grundnivån. 

• För långa yrkesutbildningar ska det självständiga arbetet på avancerad nivå omfatta minst 

30 högskolepoäng.  

• Agronomexamen omfattar för närvarande 270 högskolepoäng. Komplettering till master-

examen ska erbjudas. 

• Alla långa yrkesutbildningar (240-330 hp) som leder till yrkesexamen ska samtidigt 

uppfylla kraven för generell behörighet för forskarnivån. 

 

Utbildningar på forskarnivå  

• Forskarutbildningen omfattar 240 hp varav den vetenskapliga avhandlingen ska utgöra 

minst 120 hp.  

• Grundläggande behörighet till forskarnivån är en examen på avancerad nivå, eller full-

gjorda kursfodringar omfattande 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller 

motsvarande. 

• Det krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Huvudområden och ämnen 

• Utbildningarna vid SLU struktureras efter olika ämnen. Vissa ämnen benämns huvud-

områden, vilka utgör grund för generella examina.  

• Kurser kan klassas i två huvudområden/ämnen där det är motiverat. 

• Det självständiga arbetet kan dock bara klassas i ett huvudområde. 

• Styrelsen beslutar om huvudområden för generella examina. 

• Rektor beslutar om ämnen som inte är huvudområden. 

 

För generell examen ska fördjupningskrav i ett huvudområde uppfyllas. Magisterexamen kan 

också vara inom särskilt inrättade inriktningar. Vissa kurser vid SLU är klassificerade i två 

huvudområden, vilket innebär att kursen i så fall kan inräknas i examensfordringarna för båda 

de olika huvudområdena. Självständigt arbete (examensarbete) kan bara klassificeras i ett 

huvudområde, där är dubbelklassning aldrig möjlig. 

 

Dubbelklassningen bidrar till att tydliggöra utbildningens mångsidighet. Många kurser har en 

bas i ett ämne och en tillämpning inom ett annat. Det är angeläget att båda dessa sidor tydlig-

görs för studenter och andra intressenter. För att underlätta studentmobiliteten måste SLU ta 



Rektorsbeslut 2010-05-10  Dnr SLU ua 30-1403/10 

 

 

 

Principer för Bolognaanpassad utbildningsordning vid SLU  6 

hänsyn till vilka ämnesbeteckningar och fördjupningsregler som används vid andra lärosäten. 

De SLU-specifika ämnena/huvudområdena bör kompletteras med en klassificering inom 

något av de traditionella ämnena/huvudområdena som finns vid flertalet universitet och hög-

skolor. För att motivera dubbelklassning måste dock kursens innehåll utgöra en tydlig och 

huvudsaklig del av båda ämnena/huvudområdena.  

 

Det finns även ämnen vid SLU som inte utgör huvudområden. De används för klassificering 

av kurser, men kan inte utgöra fördjupning i en generell examen från SLU. Förteckning över 

samtliga ämnen vid SLU och ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden finns via länk 

(https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/). 

 

Grundnivå – Avancerad nivå 
Det är i första hand målen för en kurs som avgör kursens nivåtillhörighet. Kursmålen ska tyd-

liggöra dels progressionen inom ämne/n eller huvudområde/n, dels skillnader mellan kurser på 

grundnivå respektive avancerad nivå.  

 

Progression kan innebära fördjupning och/eller breddning inom ämne/n eller huvudområde/n 

och fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt. Inom ett yrkesprogram, kan 

progression innebära en successivt bättre kompetens i relation till yrkesområdet, parallellt med 

fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 

Varje enskild kurs kan inte uppfylla alla generiska kompetenser, men vilka färdigheter som 

övas ska redovisas.  

 

Innehållet samt arbetssätt ska anpassas efter nivån. Hur kursmålen uppnås är av betydelse för 

progressionen inom ett ämne/kunskapsområde och/eller yrkesområde. Arbetsformer och 

examination ska samverka med kursmålen enligt Constructive Alignment-modellen. Mer 

information om och stöd för att skriva lärandemål på kursnivå finns i särskilt dokument 

(www.kursutveckling.se)). 

 

Mål, innehåll, läraktiviteter och examinationsformer för kurser som ligger på avancerad nivå 

ska, i förhållande till kurser på grundnivå, präglas av 

• en högre grad av självständighet 

• en högre grad av komplexitet i fråga om innehåll (och ökat djup/ökad bredd) 

• mer betoning av analys och syntes 

• en ökad grad av helhetssyn 

• ett ökat ansvar för det egna lärandet 

• ett större ansvar i relation till ämnet/kunskapssområdet och/eller yrkesområdet 

• en högre grad av intellektuell mognad och kompetens 

• bättre förmåga att kommunicera kunskaperna inom ämnet/kunskapsområdet och/eller 

yrkesområdet 

 

En annan aspekt när det gäller kursers nivåtillhörighet utgörs av förkunskapskraven och tids-

ordningen för olika kurser i ett utbildningsprogram. Att en kurs är placerad långt fram i en 

utbildningsstruktur är dock bara ett nödvändigt, inte tillräckligt, villkor för att kursen ska 

klassificeras på avancerad nivå. Det är dock ett krav att underliggande nivå och fördjupning 

https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/
http://www.kursutveckling.se/
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ska vara genomgången innan start på nästa. Generella förkunskapskrav för respektive nivå och 

fördjupning framgår av riktlinjer för kursplaner 

(https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/). 

 

Nationell studentmobilitet 
Rektor har gjort bedömningen att SLU fullt ut ska följa SUHF:s rekommendation om åtgärder för 

att underlätta nationell studentmobilitet. Gemensamma principer och tydlig information är till stor 

fördel, främst för studenterna, men även för lärare och administratörer.  

• Gemensamma kursbeteckningar ger ökad tydlighet om kursers nivå och fördjupning, 

vilket underlättar utbyten och tillgodoräknanden. Dessa beteckningar beskrivs i riktlinjer 

för kursplaner. 

• Indelning i och benämningar av huvudområden inom generella examina bör fortlöpande 

ses över. Ett sådant arbete är särskilt angeläget för SLU med sin kombination av specifika 

och mer generella ämnen/utbildningsområden.  

• Förkunskapskrav bör utformas så generellt att de blir begripliga och i möjligaste mån 

tillämpliga även för studenter från andra lärosäten.  

• Lokala krav för examina bör utformas så att inte rörligheten motverkas. Yrkesexaminas 

specifika mål måste dock tillgodoses i enlighet med förordningen.  

• Studievägledning ska underlätta för studenter som har skäl att byta lärosäte.  

• Samråd i nationella nätverk av utbildningsansvariga är en viktig kvalitetsutvecklande 

åtgärd för utbildningen. SLU ska verka för att SUHF stimulerar det fortsatta nätverks-

arbetet.  

 

Examenskrav 
I förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SFS 2006:1405) finns SLU:s examina 

beskrivna. Där anges dels det exakta antalet högskolepoäng varje examen omfattar, dels en 

beskrivning av förväntade studieresultat (learning outcomes) vid examen. 

 

Examensmålen formuleras enligt följande struktur: 

• Kunskaper och förståelse 

• Färdigheter och förmåga 

• Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

För samtliga examina på grundnivå och avancerad nivå finns krav på examensarbete. För 

varje examen ska också gälla de preciserade krav som SLU bestämmer inom ramen för 

respektive examensbeskrivning. De preciserade kraven fastställs i utbildningsplanen för 

respektive utbildningsprogram. 

 

Lärandemål, ämnesspecifika och generiska kompetenser  

Lärandemål (”learning outcome”, även kallat för ”förväntade studieresultat”) är beskrivningar 

av vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra efter genom-

gången utbildning/kurs. Det är ett av nyckelbegreppen då det gäller högskolepedagogiska 

utvecklingsprocesser och är ett nödvändigt verktyg i arbetet att göra den högre utbildningen 

https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/
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mer transparent. Lärandemål kan användas såväl inom det enskilda lärosätet på både kurs- och 

programnivå, som nationellt och internationellt för jämförelser och kvalitetsuppföljningar.  

 

Lärandemål delas upp i olika kategorier. Man brukar i allmänhet på programnivå dela upp 

dem i ämnesspecifika respektive generiska (generella) områden. Generella (generiska) kom-

petenser eller färdigheter ska beskriva de individuella kompetenser som eftersträvas för att 

studenten ska fungera väl inom samhälls- och yrkesliv. Detta ska ges samma tyngd som de 

ämnesspecifika målen har vid målbeskrivningar etc. En progression i de generiska kompeten-

serna ska eftersträvas under hela studietiden, och enskilda moment fördelas till olika kurser på 

olika nivåer.  

• Generiska kompetenser ska ges samma tyngd som de ämnesspecifika målen. 

• Yrkesutbildningar ska även innehålla de kompetenser som behövs för yrkesområdet. 

• I utbildningsplanen ska progressionen inom generiska kompetenser framgå. 

 

Examensmålens tillämpning vid SLU 

Det är de ovan nämnda examensbeskrivningarna som i kvantitativa och kvalitativa termer 

reglerar de olika examina.  

 

Examenskraven i de generella examina garanteras av: 

• Viss omfattning av studierna inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet 

- Högskoleexamen: 60 hp på grundnivå 

- Kandidatexamen:  90 hp på grundnivå 

- Magisterexamen:  30 hp på avancerad nivå  

- Masterexamen:     60 hp på avancerad nivå  

• Tydliga krav på att det självständiga arbetet är relaterat till kraven för respektive examen. 

 

Examenskraven i yrkesexamina garanteras av: 

• Viss omfattning och inriktning i form av yrkesinriktade obligatoriska kurser/motsvarande 

enligt beslut av ansvarig fakultet. 

• Tydliga krav på att det självständiga arbetet är relaterat till kraven för respektive examen. 

 

Rektor har fastställt interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid 

SLU (https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/). 

 

Övergångsregler 

• Studenter antagna före 2007-07-01 har rätt att avlägga examen fram till och med  

2015-06-30 enligt de regler som gällde vid deras antagning.  

 

Nya kursplaner måste skrivas på så sätt att de studenter som följer äldre utbildningsplaner har 

tillträde till och kan tillgodogöra sig poängen inom den utbildning de är antagna till. Över-

gångsregler för de studenter som är antagna före 1 juli 2007 och vill avlägga examen enligt 

den nya utbildningsordningen framgår av interna föreskrifter om examina på grundnivå och 

avancerad nivå vid SLU (https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/). 

 

https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/
https://internt.slu.se/utbildningensstyrdokument/
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Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de gamla 

reglerna, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt dessa, dock längst till 

och med utgången av juni 2015. Omfattningen av en sådan examen ska anges i poäng enligt 

de äldre reglerna, dessutom ska också motsvarande omfattning i högskolepoäng anges. 

 

 


