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Svenskar i Världens resolution avseende CSN-regler och 
utlandsstudenters möjligheter till praktiktjänstgöring vid 
svenska myndigheter 
 
Resolutionen avseende utlandsstudenters möjligheter till praktiktjänstgöring vid 
svenska myndigheter avhandlades vid utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti 
2021, där CSN deltog som expert i utbildningsgruppen.  
 
Svenskar i Världen vill enligt resolutionen att regelverket ses över för att möjliggöra 
praktiktjänstgöring vid svenska myndigheter under sommarmånaderna. Svenskar i 
Världen anser att reglerna för studiemedel vid praktik måste bli flexiblare och 
upphöja det arbete som faktiskt utförs av praktikanter vid svenska myndigheter. Att 
vidhålla krav om ett minimiantal av högskolepoäng är rimligt enligt Svenskar i 
Världen, men CSN borde, ta hänsyn till mer än vad som står i universitetets 
kursplan. Ett intyg från svensk myndighet om att praktiken utförs obetalt, på heltid 
och under en hel termin borde enligt Svenskar i Världen ge rätt till fullt CSN-uttag, 
oavsett om praktikkursen ger 15 eller 30 högskolepoäng. 
 
Bestämmelser 
 
Resolutionen avser i huvudsak bestämmelser om vilken studietid som ger rätt till 
studiemedel. Enligt 3 kap 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas 
för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Av 
bestämmelsen framgår också att studiemedel bara får lämnas för sådan del av 
studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för 
utbildningen. 
 
Enligt 3 kap 4 § studiestödsförordningen (2000:655) anges att vid studier på 
utbildning i Sverige som bedrivs enligt högskolelagen (1992:1434), 
högskoleförordningen (1993:100) eller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 
examina motsvarar en och en halv högskolepoäng en veckas studier på heltid. 
Studiemedel får inte lämnas för mer än heltidsstudier. 
 
Vid utlandsstudier anses en studerande enligt 3 kap 5 § CSNFS (2001:1) bedriva 
heltidsstudier om studietakten bedöms som heltidsstudier i det land där han eller 
hon är antagen till utbildningen. En studerande som bedriver utlandsstudier inom 
ramen för ett utbytesprogram där utbytet utgår från Sverige anses dock bedriva 
heltidsstudier om studietakten bedöms som heltidsstudier i Sverige.  

http://www.csn.se/
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CSN:s bedömning  
 
CSN kan enligt nuvarande bestämmelser inte lämna studiemedel för tid som inte 
omfattas av den kursplan som gäller för utbildningen. Studiemedel får dessutom 
inte lämnas för en högre studietakt än heltid. Det finns därför ingen möjlighet för 
CSN att ge studiemedel för tid utanför den kursplan som lärosätet fastställt för 
utbildningen. Det saknar betydelse om det företag, organisation eller myndighet 
som tillhandahåller praktikplatsen intygar att praktikperioden genomförs under en 
längre tid. Bestämmelsen är reglerad i studiestödslagen, vilket innebär att CSN inte 
har bemyndigande att besluta om en ändring. En sådan lagändring måste beslutas av 
riksdagen. 
 
Enligt CSN:s mening är det lärosätena som utformar och fastställer kursplaner för 
de utbildningsprogram som de tillhandahåller. Lärosätena beslutar om det ska ingå 
eventuella praktikperioder i kursplanerna och hur många högskolepoäng eller 
motsvarande som dessa perioder ska omfatta. Om praktikperioder ska förlängas 
och om de i sådana fall ska ge rätt till fler högskolepoäng eller motsvarande, är 
något som det i första hand åligger lärosätena att värdera och besluta om.  
 
Om det generellt saknas utrymme i kursplanerna för svenska lärosäten att ge fler 
högskolepoäng för exempelvis praktikperioder inom vissa utbildningsprogram, 
krävs ett regeringsbeslut om en ändring av bilaga 2 i högskoleförordningen 
(1993:100) att utöka antalet högskolepoäng för de examina som avses.  
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