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Nyord i svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen 

Universitets- och högskolerådet har uppdaterat ordboken med 27 nya termer.  

svensk term: undervisningstid (1) 

engelsk term: teaching load  

engelsk synonym: teaching hours (pl.) 

definition: (för lärare:) den andel av lärares arbetstid som läggs på 

undervisning 

 

svensk term: undervisningstid (2) 

engelsk term: contact hours 

engelsk synonym: class hours 

definition: (för studenter:) den tid studenter får undervisning enligt schema  

ekvivalensanmärkning: Eftersom många kurser i dag ges i andra former än som 

traditionell klassrumsundervisning har contact hours valts som 

första engelska ekvivalent. 

 

svensk term: undervisningstimme 

svensk synonym: lektionstimme 

engelsk term: teaching hour 

anmärkning: Observera att en undervisningstimme inte är detsamma som 

en klocktimme. När en lärares arbetstid planeras räknas en 

undervisningstimme ofta som flera klocktimmar beroende på 

hur mycket för- och efterarbete som krävs av läraren.  

ekvivalensanmärkning: Observera att begreppet här är sett ur lärarens perspektiv, 

inte studentens, och därför är den engelska ekvivalenten som 

valts teaching hour. 

 

svensk term: reell kompetens 
engelsk term: prior learning 
definition: (inom högskoleväsendet:) faktisk kompetens som en person 

förvärvat genom studier eller på annat sätt och som innebär 
förutsättningar att klara viss högskoleutbildning 
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anmärkning: Reell kompetens kan användas som underlag när man 
fastställer om den sökande uppfyller grundläggande eller 
särskild behörighet. 

 
svensk term: validering 
engelsk term: validation 
definition: kontroll av att någonting är korrekt i enlighet med uppställda regler 
anmärkning: Inom högskoleväsendet i Sverige görs olika valideringar, t.ex. 

validering av yrkeskunskaper, validering av reell kompetens. 
jämför: ackreditering, motsvarandebedömning, reell kompetens, 

tillgodoräknande, utvärdering, validering av reell kompetens 
 
svensk term: validering av reell kompetens 
engelsk term: validation of prior learning  
engelsk sökterm: recognition of prior learning 
anmärkning: Vid universiteten och högskolorna görs en validering av reell 

kompetens genom en process som innebär en strukturerad 
bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av 
kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende 
av hur de förvärvats. 

ekvivalensanmärkning: På engelska skiljer man mellan validation of prior learning som 
används om bedömningsprocessen vid antagning till högre 
utbildning och recognition of prior learning som används vid 
positivt bedömningsresultat, det vill säga när poäng tilldelas 
för reell kompetens. 

jämför: reell kompetens, tillgodoräknande, validering 
 

svensk term: forskningsämnesområde 

engelsk term: field of research and development 

anmärkning: För statistiska ändamål finns en klassifikation, ”Standard för 

svensk indelning av forskningsämnen”, där ämnena är gruppe-

rade i ett fyrtiotal forskningsämnesgrupper, som i sin tur är 

grupperade i ett mindre antal forskningsämnesområden. 

Indelningen i forskningsämnen, forskningsämnesgrupper och 

forskningsämnesområden bygger på en klassifikation från 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

OECD, vilken dock bara är indelad i två nivåer. 

ekvivalensanmärkning: Den engelska termen används i OECD:s klassifikation. 

 
svensk term: doktorsexamen 
engelsk term: Degree of Doctor 
engelsk synonym: doctoral degree 
engelsk synonym: doctorate 
engelsk synonym: PhD 
anmärkning: Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om 

översättning av examen till engelska, och har föreskrivit att 
doktorsexamen ska heta Degree of Doctor på engelska. 
Lärosätet beslutar om översättning av de för- och efterled till 
doktorsexamen som lärosätet använder, och kan då använda 
sig av de rekommenderade översättningar som Sveriges 
universitets- och högskoleförbund, SUHF, har publicerat. 
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Se vidare Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 
2013:6-8, 2014:3 samt REK 2010-2 från SUHF. 

ekvivalensanmärkning: Termen Degree of Doctor (som finns i översättningar av UHRs 
föreskrifter och högskoleförordningen) används huvudsakligen 
i examensbevis tillsammans med aktuell inriktning. I annan 
kommunikation föredras de övriga engelska termerna. 

 

svensk term: praktik 

engelsk term: placement 

engelsk synonym: internship 

engelsk sökterm: clinical training 

engelsk sökterm: clinical placement 

engelsk sökterm: teaching placement 

engelsk sökterm: teaching practice 

engelsk sökterm: student teaching /US/ 

engelsk sökterm: clinical rotations 

engelsk sökterm: traineeship 

definition: praktisk övning i ett yrke, på en arbetsplats eller motsvarande 

anmärkning: Ordet praktik används för ett övergripande begrepp även i 

högskolevärlden. Om man vill vara mer precis bör man 

använda uttryck som ”praktik inom högre utbildning". Viss 

högskoleutbildning kan förenas med praktik antingen genom 

att utbildningen innehåller tillämpade moment på en 

arbetsplats, under eller direkt efter studietiden. 

 

Tillämpade moment inom en utbildning kallas ofta för 

verksamhetsförlagd utbildning, särskilt inom lärar- och 

vårdutbildningar.  

 

En anställning efter utbildningstiden kan kallas för 

traineeanställning. Den utbildning som bedrivs under den 

anställningen kan kallas för traineeutbildning.  

 

Termen lärande i arbetslivet används framför allt inom 

yrkeshögskolan. 

ekvivalensanmärkning: I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations 

eller clinical placement. I lärarutbildningar används teaching 

placement, teaching practice eller student teaching. För 

praktik inom ”Erasmus+” används termen traineeship, som 

även används som ekvivalent till traineeanställning. 

jämför: lärande i arbetslivet, traineeanställning, verksamhetsförlagd 

utbildning 

 

svensk term: handledd praktik 

engelsk term: supervised placement 

engelsk synonym: supervised internship  
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svensk term: lärarledd praktik 

engelsk term: teacher-supervised placement 

engelsk synonym: teacher-supervised internship  

 

svensk term: utlandspraktik 

engelsk term: international placement 

engelsk synonym: international internship  

 
svensk term: praktikplats 

engelsk term: placement 

engelsk synonym: internship 

 

svensk term: praktikperiod 

engelsk term: placement period 

engelsk synonym: internship period 

 

svensk term: praktisera 

engelsk term: be on a placement 

engelsk synonym: do an internship 

engelsk synonym: do a placement 

engelsk synonym: work as an intern 

ekvivalensanmärkning På engelska är det inte lika vanligt att använda ett verb, som i 

svenskans ”jag praktiserar”, utan oftare används 

omskrivningar som till exempel ”I’m on a placement” eller 

”I’m doing an internship”. 

 

svensk term: praktikhandledare 

engelsk term: placement supervisor 

engelsk synonym: internship supervisor 

 

svensk term: praktikant 

engelsk term: student on placement 

engelsk synonym: intern 

jämför: praktik, trainee 

 
svensk term: trainee 

engelsk term: trainee 

definition: (inom högskoleväsendet:) person som efter avslutad 

högskoleutbildning får en traineeanställning  

anmärkning: Det förekommer att en person även under 

högskoleutbildningen kallas för trainee, till exempel vid 

anställningar på sommaren mellan två terminer. 

jämför: praktik, praktikant, traineeanställning 
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svensk term: traineeanställning 

engelsk term: traineeship 

definition: anställning som innebär att en person efter avslutad 

högskoleutbildning får pröva på olika arbetsuppgifter som en 

introduktion till yrkesutövningen 

anmärkning: En traineeanställning får en person främst direkt efter 

avslutad högskoleutbildning, men det förekommer att 

sommaranställningar under högskoleutbildningen kallas för 

traineeanställningar. 

jämför: praktik, trainee, traineeutbildning 

ekvivalensanmärkning Lägg märke till att traineeship även används inom ”Erasmus+”, 

som engelsk ekvivalent till praktik. 

 

svensk term: traineeutbildning 

svensk sökterm: traineeprogram 

engelsk term: trainee programme 

anmärkning: En traineeanställning kan vara strukturerad som en utbildning, 

till exempel med handledning, som då ibland kallas 

traineeutbildning eller traineeprogram. 

jämför: praktik, trainee, traineeanställning 

 

svensk term: verksamhetsförlagd utbildning 

svensk synonym: VFU 

engelsk term: placement 

engelsk synonym: practicum 

engelsk synonym: internship 

engelsk sökterm: teaching placement 

engelsk sökterm: teaching practice 

engelsk sökterm: student teaching /US/ 

engelsk sökterm: clinical training 

engelsk sökterm: clinical placement 

engelsk sökterm: clinical rotations 

definition: högskoleutbildning förlagd till det verksamhetsområde där 

studenten förväntas arbeta efter avslutad utbildning 

anmärkning: Verksamhetsförlagd utbildning förekommer bland annat inom 

lärarutbildningen och olika vårdutbildningar. 

ekvivalensanmärkning: De engelska ekvivalenterna är medvetet allmänna. Hur den 

svenska verksamhetsförlagda utbildningen ska uttryckas på 

engelska varierar med det verksamhetsområde inom vilket 

den utförs. I lärarutbildningar används teaching placement, 

teaching practice eller student teaching. I vårdutbildningar 

används clinical training, clinical rotations eller clinical 

placement men även andra uttryck förekommer, till exempel 

”applied hippological practices” inom hippologprogrammet 

(SLU). 

jämför: lärande i arbetslivet, praktik 
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svensk term: lärande i arbetslivet 

svensk synonym: lärande i arbete  

svensk sökterm: LIA 

engelsk term: learning in a work environment 

anmärkning: Lärande i arbetslivet (ibland kallat LIA) används framför allt 

inom yrkeshögskolan och kan ske genom till exempel 

studiebesök, företagsanknutna projektarbeten och 

mentorprogram på en arbetsplats. 

ekvivalensanmärkning: Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av 

det svenska begreppet än en etablerad engelsk term. 

jämför: praktik, verksamhetsförlagd utbildning 
 

svensk term: arbetslivsanknytning 

svensk synonym: yrkeslivsanknytning 

engelsk term: links with the world of work 

ekvivalensanmärkning:  Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av 

det svenska begreppet än en etablerad engelsk term. 

Uttrycket ”links with the world of work” används inom EU, till 

exempel inom ”Erasmus+”. 

 

svensk term: arbetslivsanknuten 

engelsk term: work-linked 

 
svensk term: konstnärlig skicklighet  
engelsk term: artistic expertise  
 
svensk term: konstnärlig forskning 
engelsk term: artistic research 
 
svensk term: pedagogisk skicklighet 
engelsk term: teaching expertise 

 


