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Vägledning för hantering av registreringar i Ladok och för CSN-rapportering när 

studier läggs om vt 2020 

 

Den omläggning och omplanering av studier vid universitet och högskolor som nu sker för att 

förhindra smittspridning, gör att det finns behov av riktlinjer för hur man bäst hanterar de 

följder som kan uppstå i Ladok och i integrationen med CSN. I samverkan mellan 

Ladokkonsortiet och CSN och med stöd av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa 

frågor har därför denna vägledning med några exempel på aktuella scenarier tagits fram. 

 

Regeringen har meddelat att om ett lärosäte stänger på grund av det nya coronavisruset så får 

studenterna behålla sitt studiestöd.1 CSN kommer därmed att fortsätta betala ut det studiestöd 

som studenterna har fått beslut om. Även om ett lärosäte inte kan erbjuda undervisning på 

distans har studenterna ändå rätt att behålla det studiestöd som CSN tidigare har beslutat om. 

 

På förfrågan har UKÄ och SCB meddelat att lärosätena inte behöver ändra undervisningsform 

på redan planerade och påbörjade kurstillfällen när undervisningen läggs om från 

campusbaserad till distans. 

 

Denna vägledning är främst inriktad på förhållanden rörande Ladok och hanteringen av 

registreringar för studenter med studiemedel via CSN, men är tillämplig på inresande 

utbytesstudenter och avgiftsstudenter, även om särskilt den senare kategorin också berörs av 

andra omständigheter vilkas inverkan faller utanför denna vägledning. 

 

Ska lärosätet lägga in avbrott på påbörjade kurstillfällen som inte kan fullföljas? 

• Nej, avbrott ska inte tillämpas. Kurstillfället och studenterna har satts i ”vänteläge” 

tills kursen kan slutföras. Då omregistreras studenterna på ett senare kurstillfälle, se 

nedan. Det är inte heller studenterna som avbrutit studierna, varför avbrott blir 

missvisande. 

 

 
1 https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fortsatt-studiestod-till-studerande-vid-extraordinara-handelser/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fortsatt-studiestod-till-studerande-vid-extraordinara-handelser/
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Inställt kurstillfälle och omflyttning av kurstillfällen 

• Om ett kurstillfälle ställs in ska de antagna studenterna inte registreras på det inställda 

kurstillfället. 

• Om det redan finns registreringar på ett kurstillfälle som aldrig startar, ska 

registreringarna tas bort. 

 

Scenario 1: Kursen X som börjar om en vecka kan inte genomföras. Studenterna har ännu inte 

registrerat sig på kurstillfället. Istället erbjuds studenterna kursen Y som egentligen skulle ha 

genomförts nästa termin. 

Lösning: Studenterna antas till och registrerar sig på kurs Y på ett tillfälle med aktuell 

studieperiod. Kurs X planeras in nästa termin. 

 

Scenario 2: Kurstillfället K ställs in innan studieperioden har påbörjats. Några studenter har 

hunnit registrera sig eftersom registreringen var öppen före kursstart. 

Lösning: Lärosätet tar bort registreringarna som har hunnit läggas in och dokumenterar detta 

så att CSN kan få information vid behov (t.ex. om berörda studenter inte har andra 

registreringar som räcker till för fortsatta utbetalningar av studiemedel). 

 

Omflyttning av moduler inom en och samma kurs 

• Om man flyttar om moduler inom en och samma kurs påverkar det inte registreringen. 

 

Scenario 3: Kurs Z går över två terminer. Delkursen a kan inte genomföras som planerat 

denna termin. Däremot kan delkurs b som egentligen skulle gå i höst genomföras nu med 

distansundervisning. 

Lösning: Studenternas registreringar på kurstillfället påverkas inte. Delkurs b genomförs nu 

och delkurs a nästa termin. 

 

Förlängning eller senareläggning av redan påbörjade kurstillfällen 

• För ett kurstillfälle som inte kan slutföras inom den avsedda studieperioden ska man 

tillämpa omregistrering på ett senare tillfälle. Det kan vara ett redan planerat ordinarie 

tillfälle eller ett tillfälle som skapas särskilt för detta ändamål, som t.ex. är förlagt 

under sommaren.  

• Omregistreringen ska uppfylla de normala villkoren för att berättiga till studiemedel, 

d.v.s. avse minst 50% av heltidsstudier under den aktuella perioden (heltid = 1,5 

hp/vecka) samt innebära undervisning och/eller handledning. Enbart framskjuten 

examination räcker inte. 

• Omregistreringen bör endast omfatta de poäng som återstår för studenterna, inte hela 

kursens poäng. 

 

 

Scenario 4: Studenter som påbörjat ett kurstillfälle kan inte slutföra det eftersom erforderlig 

undervisning eller handledning inte kan genomföras. Istället erbjuder lärosätet studenterna en 

möjlighet att slutföra kursen under ordinarie kurstillfälle nästföljande termin.  

Lösning: Lärosätet omregistrerar studenten i vanlig ordning. Lärosätet dokumenterar vad som 

förhindrat studenterna att slutföra kursen under ordinarie tid och vilka studenter som berörs, 
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så att CSN ska kunna få information vid behov (t.ex. om berörda studenter inte kan uppvisa 

tillräckliga studieresultat för CSN nästa gång de ansöker om studiemedel). 

 

Scenario 5: Studenter som påbörjat ett kurstillfälle kan inte slutföra det eftersom erforderlig 

undervisning eller handledning inte kan genomföras. Istället erbjuder lärosätet studenterna en 

möjlighet att slutföra kursen under en period som ligger efter ordinarie sluttidpunkt för 

kurstillfället. 

Lösning: Lärosätet skapar ett nytt kurstillfälle som studenterna kan bli omregistrerade på. 

Lärosätet dokumenterar vad som förhindrat studenterna att slutföra kursen under ordinarie tid 

och vilka studenter som berörs, så att CSN ska kunna få information vid behov (t.ex. om 

berörda studenter inte kan uppvisa tillräckliga studieresultat för CSN nästa gång de ansöker 

om studiemedel). 

 

Med detta förfarande påverkas inte heller beräkningen av helårsstudenter till 

årsredovisningen. 

 

Utresande utbytesstudenter som återvänder hem i förtid 

• Registrering på utbytesstudier hanteras på samma sätt som ”vanliga” registreringar 

enligt ovan. 

 

Scenario 6: Lisa är på utbytesstudier vid Freie Universität i Berlin. Lärosätet har stängt till 

följd av smittorisk och Lisa har återvänt till Uppsala universitet.  

a) Freie Universität erbjuder sina studenter distansundervisning, varför Lisa fortsätter sina 

studier hemifrån. Ingen åtgärd behövs. Lisas rätt till studiemedel består. 

b) Studierna vid Freie Universität kan ej fullföljas nu, men eventuellt senare. Under tiden 

erbjuds Lisa andra studier vid UU och registreras. Ingen åtgärd behövs. Lisas rätt till 

studiemedel består. 

c) Studierna vid Freie Universität kan ej fullföljas. UU kan ej erbjuda passande 

ersättningsstudier. Lisa får behålla sina studiemedel. Lärosätet dokumenterar vad som 

förhindrat Lisa att slutföra utbytesstudierna, så att CSN ska kunna få information vid behov 

(t.ex. om Lisa inte kan uppvisa tillräckliga studieresultat för CSN nästa gång hon ansöker om 

studiemedel). 


