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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 1 oktober 2012  
 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för att läsa fristående kurser vid ett universitet 
höstterminen 2012 och åberopade graviditet, orkeslöshet och depression över ett 
dåligt betyg från en praktikhandledare för att förklara sitt ofullständiga studieresultat 
från höstterminen 2009. NN ingav ett intyg utfärdat av kursansvarig höstterminen 
2009 för kursen LUV2 vid Umeå universitet. Enligt intyget har NN genomfört cirka 50 
procent av kursen.    
 
CSN avslog ansökan med hänvisning till bristande studieresultat. Av beslutet framgår 
att CSN inte godtog intyget, eftersom det inte framgår hur många poäng som är 
godkända.  
 
NN överklagade den 12 oktober 2012 beslutet, bifogade dokument från och om den 
aktuella kursen och anförde i huvudsak att det är rimligt att anta att 50 procent av en 
kurs om 15 högskolepoäng är 7,5 högskolepoäng.  
 
CSN överlämnade ärendet den 17 oktober 2012 och bifogade förtydligande uppgifter 
som lämnats av den kursansvarige. Enligt denne har NN gjort VFU och uppgifter 
tillhörande VFU, men inte tagit några poäng av kursen. 
 
CSN inkom den 14 november 2012 med ett yttrande. CSN anförde bland annat 
följande. Umeå universitet har fått påtryckningar från studerande att skriva intyg till 
CSN om så kallade inofficiella poäng. Universitetet anser sig dock förhindrat att 
skriva sådana intyg, eftersom den studerande om kursen saknar poängsatta 
delmoment inte har klarat några poäng innan kursen är avslutad. För att tillmötesgå 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2012-05224 
 

 
  
de studerande har universitetet istället börjat skriva intyg om att den studerande 
klarat en viss procent av en kurs. Universitetet menar sig därigenom inte ha lämnat 
någon utfästelse om att den studerande klarat ett antal poäng. 
 
NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter i anledning av den 
kursansvariges uppgifter och CSN:s yttrande. 
  
Av utredningen framgår att det inte finns några anmälda eller av Försäkringskassan 
godkända perioder för studiemedel under sjukdom för den aktuella tiden. 
 
 
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 
 
Med att ha klarat en kurs eller delkurs vid universitet och högskolor avses att den 
studerande slutfört kursen eller delkursen med godkänt resultat. Det är högskolan 
respektive universitetet som genom kursplanen avgör om delar av en kurs kan 
godkännas separat. Sådana delbetyg kan redovisas i Ladok och behöver då inte 
redovisas i intyg.  
 
Undantag har i praxis gjorts vid större uppsatser och andra individuella arbeten. Det 
har då godtagits att den studerandes handledare gör en bedömning av hur långt den 
studerande kommit i arbetet, hur mycket som återstår och när arbetet kan beräknas 
bli färdigt. Ett sådant handledarintyg kan användas både vid prövning av 
studieresultat och som underlag för bedömning av studietakt och studietid vid 
beviljning av studiemedel för det återstående arbetet. Det saknar rimligen betydelse 
om handledaren väljer att uttrycka sin bedömning i poäng eller procent av poäng. 
 
NN beviljades senast studiemedel under 20 veckor höstterminen 2009. Kravet på 
studieresultat under perioden är 22 högskolepoäng av studieåtagandet om 30 
högskolepoäng. NN har enligt Ladok klarat 15 högskolepoäng. Det intyg hon har 
åberopat avser inte någon sådan del av en kurs som enligt kursplanen godkänns 
separat och intyget avser inte heller en stor uppsats eller liknande. NN uppfyller med 
detta underlag inte studieresultatkravet.  
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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 hon ska få studiemedel trots det otillräckliga studieresultatet. Överklagandet ska 
därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Lisa Hamrin 
 
 
Beslut har fattats av: Bertil Ekholm, ordförande Charlotte Waas, vice ordförande, 
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Natalia Glowniak, Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand  
 
Föredragande: Lisa Hamrin 
 
Kopia till:  CSN 

 CSN, rättsavdelningen 
 

 


