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                     Beslut: 2010-12-13  
 
Klagande NN 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 5 oktober 2010 
 

 
Saken Prövning av studieresultat  
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet i den del beslutet inte ändrats av CSN. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier på ett förvaltningsprogram vid A-stads 
universitet läsåret 2010/2011 och ingav intyg från år 1992 och 1994 angående läs- 
och skrivsvårigheter m.m. samt intyg om dyslexi från år 2000. Han åberopade att 
grava dyslektiska problem och problem med finmotorik samt med avkodning av ord 
gjort att hans studieresultat är otillräckliga.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 32,5 högskolepoäng för den 
period studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN 
klara ytterligare 12,5 högskolepoäng. CSN bedömde att de personliga förhållanden 
som NN hänvisat till inte helt kan förklara det otillräckliga studieresultatet. Han har 
inte redovisat någon specifik händelse som påverkat resultaten under våren 2010 
och det framgår inte hur dyslexin har påverkat resultaten mer under våren 2010 
jämfört med tidigare studier. 
  
NN överklagade den 11 oktober 2010 beslutet och anförde i huvudsak följande. 
Dyslexin gör att han måste lägga otroligt mycket mer tid på sina studier än andra 
vilket framgår av intyg. För att få gå vidare till termin 4-5 måste man ha klarat de 
flesta kurserna eller allt fram till termin tre. Han klarade inte statistik och 
mikroekonomi. Om han sedan försöker ta igen statistiken och misslyckas på nytt 
kommer det att ha en inverkan på hans andra studier på grund av dyslexin i och med 
mindre tid för den nästa kurs. Detta gjorde att han fick underkänt i mikroekonomi och 
har två underkända. Sedan försöker han igen och har tre underkända och det börjar 
bli riktigt jobbigt att ta igen. Universitetet är indelat i olika svårighetsgrader och under 
tredje året ställs det högre krav på studenten vilket gör det svårare för personer med 
dyslexi och andra handikapp. Han får hjälp av skolan eller snarare lärare och om han 
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vill ha mer tid för vissa hemtentor så får han det. Han kan även få extra tid för 
salstentor vid behov. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 13 oktober 2010. 
 
CSN beviljade den 3 december 2010 NN studiemedel från och med den 8 november 
2010, vecka, 45, eftersom han veckan innan kom upp till de 45 högskolepoäng som 
CSN kräver. 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en 
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda 
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina 
tidigare studier i normal takt. 
 
Av 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att normal studietakt för 
högskolestudier är att den studerande ska ha klarat av  
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med studiemedel 
för heltidsstudier, och 
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med 
studiemedel. 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2009/2010. Kravet på 
studieresultat under perioden är 45 högskolepoäng av studieåtagandet om 60 
högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 32,5 högskolepoäng och 
uppfyller således inte studieresultatkravet. 
 
Med särskilda skäl avses (prop. 2009/10:141 s. 58) t.ex. egen eller nära anhörigs 
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den 
studerande inte har kunnat råda över. Det ska finnas ett tydligt samband mellan de 
skäl som åberopas och de bristande studieresultaten. De skäl som åberopas ska 
kunna styrkas. 
 
De omständigheter som NN har åberopat är inte sådana särskilda skäl som krävs för 
att han trots det otillräckliga studieresultatet ska få studiemedel för längre tid än CSN 
beviljat den 3 december 2010. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Anita Enocksson (ersättare för Ulrika Lindmark), Marie-Louise Holmberg, Margareta 
Lindhagen och Christian Sjöstrand 
Föredragande: Leif Denkert 
 
Kopia till CSN 

 


