Så här använder du
”Räkna ut för vägledare”
Funktionerna är anpassade till de önskemål och synpunkter
CSN har fått vid våra träffar med studievägledare och vidareinformatörer. Tanken är att just dessa beräkningsfunktioner
ska kunna hjälpa dig när du vägleder studerande och funderar
på hur olika studietider och poäng kan påverka rätten till
studiestöd.
Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar på hur
du ska använda funktionerna eller om du hittar något som
verkar fel.

Räkna om studietid till veckor
Den här funktionen hjälper dig att räkna om en studietid
(t.ex. 2010-02-20–2010-05-05) till antal studiestödsberättigade veckor. Funktionen räknar enligt det beräkningssätt
som gäller för den studienivå du har valt. Du kan räkna fram
det sammanlagda veckoantalet för 1–3 studieperioder så länge
som slutdatum på period ett och startdatum för period två,
respektive slutdatum för period två och startdatum för period tre överlappar varandra. Den sammanlagda studietiden
kan här vara högst 1 år. Tänk på att lägga in studietiderna i
kronologisk ordning (perioden med det tidigaste startdatum
först, se exemplet nedan). Du får fram möjligheten att mata in
studieperiod två och tre genom att trycka på knappen ”Lägg
till ytterligare studier”. Har du lagt till fler studieperioder kan
du ta bort dem igen genom att trycka på knappen ”Ta bort
nivå” som visas när du har fler än en studieperiod inmatad.
Resultatet visas längst ner på sidan och presenteras som antal veckor per kalenderhalvår. Från sidan kan du gå tillbaka
till sidan ”Vägledare och rapportörer” med hjälp av länken
”Tillbaka till Vägledare och rapportörer”.
Exempel på hur du gör om du vill räkna på tre
studieperioder som går omlott:
• kurs A är på grundskolenivå och pågår
2010-04-15–2010-06-04
• kurs B är på grundskolenivå och pågår
2010-02-15–2010-03-20
• kurs C är på gymnasienivå och pågår
2010-03-10–2010-04-15.

Eftersom du ska lägga in studietiderna i kronologisk ordning,
börjar du med kurs B som har det tidigaste startdatumet
(2010-02-15).
1. Välj studienivå, Komvux-grundskolenivå.
2. Lägg in studietiden, ett fält för startdatum, 2010-02-15,
och ett för slutdatum, 2010-03-20.
3. Klicka på ”Lägg till ytterligare en period”. Ett nytt inmatningsfält ”Studieuppgifter nivå 2” öppnas.

4. Lägg in studienivå på nästa kurs i ordningen, Kurs C som
börjar 2010-03-10 och slutar 2010-04-15 och är på gymnasienivå.
5. Klicka på ”Lägg till ytterligare en period” och du får fram
inmatningsfältet för ”Studieuppgift nivå 3”.
6. Lägg in den sista kursen, Kurs A med startdatum 2010-0415 och slutdatum 2010-06-04. Som du ser så överlappar
Kurs C och Kurs A bara med en enda dag, men det är
tillräckligt.

Räkna om studietid och
omfattning till studietakt
Den här funktionen hjälper dig att räkna ut hur många veckor
och vilken studietakt ett visst antal poäng motsvarar, eller
vilken studietakt ett visst antal poäng och en vald studietid
motsvarar.
Räkna utan studietid
1. Vill du räkna utan studietid ska du välja ”Nej” vid ”Jag vill
använda studietiden i uträkningen” (förvalt när du kommer
in på sidan).
2. Välj vilken studienivå du vill räkna poäng för (eftersom
olika studieformer använder olika former av poäng).
3. Mata in det antal poäng du vill räkna på.
4. Klicka på ”Räkna ut”. I resultatet ser du hur många veckor
med studiestöd per studietakt det valda antalet poäng kan
ge rätt till.
Exempel på hur du gör om du vill räkna ut hur många
veckor med studiestöd 417 poäng på grundskolenivå
kan ge rätt till:
Välj först nivå för studierna, Komvux-grundskolenivå, och
mata sedan in 417 poäng.

7. Klicka på knappen ”Räkna ut” och resultatet visas längst
ner på sidan.

Räkna med studietid
Om du i stället vill veta vilken studietakt en viss studietid och
en vald poäng ger rätt till ändrar du ”Jag vill använda studietiden i uträkningen” till ”Ja”. Då kan du förutom studienivå och
antal poäng även mata in en studietid. Resultatet redovisas då
med den högsta möjliga studietakt poängen räcker till under
den valda studietiden.
I denna funktion kan du räkna på upp till tre studieperioder.
Du får fram ett nytt inmatningsfält genom att klicka på knappen ”Lägg till ytterligare studier”. Du kan ta bort det nya
inmatningsfältet med hjälp av knappen ”Ta bort nivå”.
För att vi ska kunna räkna fram en genomsnittlig studietakt
när du har flera studieperioder, måste studieperioderna gå
omlott, d.v.s. startdatum för period 2 får inte ligga efter slutdatum för period 1, o.s.v. Tänk på att lägga in studietiderna
i kronologisk ordning (perioden med tidigaste startdatum
först, se exempel).
Exempel på hur du gör om du vill räkna fram
studietakten för följande två kurser:
• kurs A på grundskolenivå, 85 poäng med studietid
2009-08-20–2009-10-23
• kurs B på gymnasienivå, 180 poäng med studietid
2009-09-20–2009-12-10.
Du börjar med kurs A eftersom den har det tidigaste startdatumet.
1. Välj studienivå ”Komvux – grundskolenivå” i rutan ”Välj
nivå för studierna”.
2. Fyll i studietiden 2009-08-20 till 2009-10-23.
3. Fyll i studieomfattningen på 85 poäng.
4. Klicka på ”Lägg till ytterligare studier”. En ruta med ”Studieuppgifter – nivå 2” öppnas.

5. I ”Studieuppgifter – nivå 2” väljer du studienivå ”Komvux
-gymnasienivå” i rutan ”Välj nivå för studierna”.
6. Fyll i studietiden 2009-09-20 till 2009-12-10.
7. Fyll i studieomfattningen på 180 poäng.
8. Klicka på knappen ”Räkna ut” och resultatet presenteras.

