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Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 13 februari 2013 
 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN uppfyller kravet på studieresultat inför den sökta periodens 
början. Det ankommer på CSN att pröva ansökan i övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för att läsa fristående kurser vid ett universitet under 
vårterminen 2013 och lämnade ett intyg från en högskola om att han enligt 
handedarens bedömning klarat delar motsvarande tio högskolepoäng av sitt 
examensarbete om 15 högskolepoäng.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 37 högskolepoäng för den 
period studiemedel senast beviljats och att hänsyn inte kan tas till inofficiella poäng 
på ett mindre examensarbete. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 
ytterligare två högskolepoäng.  
 
NN överklagade den 15 februari 2013 beslutet och begärde att handledarintyget ska 
godtas. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 19 februari 2013. 
 
NN inkom den 8 mars 2013 med ett intyg om handledning på CSN:s blankett för 
sådant intyg. Enligt intyget hade NN klarat tio högskolepoäng inför en 
förlängningsperiod och hade fem högskolepoäng kvar av arbetet. 
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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.  
 
NN:s examensarbete om 15 högskolepoäng för en kandidatexamen är ett sådant 
individuellt arbete som avses. Av intyget från handledaren framgår att han kan 
tillgodoräknas tillräckligt för att uppfylla kravet på studieresultat. Överklagandet ska 
därför bifallas. 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Danielle Amonsson 
 
 
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: Danielle Amonsson 
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