Språkstudier
utomlands
Att förbättra sina språkkunskaper kan
vara en god investering som öppnar upp
nya möjligheter. Det finns en mängd
aktörer inom språkområdet och man kan
både åka ut på egen hand eller via en
språkresearrangör. Språk går också att
lära sig genom utlandsstudier i andra
ämnen eller kanske via en praktik. Här
presenteras olika alternativ och viktiga
saker att tänka på i val av utlandsstudier.

Kontroll av språkskolor

Försök ta reda på så mycket som möjligt om kursen och
arrangören. Kontakta CSN och kontrollera om utbildningsanordnaren är godkänd för studiemedel eller inte.
Andra saker att kolla upp kan vara om det går att byta
nivå om kursen visar sig vara för lätt eller för avancerad,
hur många timmar undervisningstid som garanteras per
vecka, och vad som händer om en elev inte trivs eller
inte är nöjd med kvalitén. Förmedlarens företagsform
kan också vara av intresse. Stiftelser och ideella föreningar får till exempel, till skillnad från aktiebolag, inte gå
med vinst. Leta efter andra som har rest med samma
förmedlare. Kolla runt i sociala medier och sök till exempel efter “förmedlarens” eller “utbildarens namn” + “problem” i Google eller annan sökmotor.

Kostnader

Kostnaderna beror på studieort samt hur man väljer att
arrangera sina språkstudier. Språkresearrangörer har
olika prissättning. Vanligtvis betalas en terminsavgift till
skolan som också, mot en avgift, hjälper till med boende

hos familj eller i lägenhet. I vissa fall säljer språkresearrangören paketlösningar med extra stödtjänster i. Det
kan till exempel vara olika typer av rådgivning och stöd
före, under och efter resan. Det gäller att jämföra priser mellan olika organisationer och ta reda på vad som
ingår i priset.

Studiemedel för språkstudier

För att beviljas studielån från CSN krävs att språket studeras i minst 3 veckor på minst halvtid. För språkstudier
utanför EU måste det vara på heltid och språket ha officiell status i landet. Merkostnadslån från CSN kan tecknas för att täcka terminsavgifter, resor och försäkring.
Det är svårt att hålla koll på hur snabbt studieskulden
växer med flera merkostnadslån. Räkna fram slutsumman
redan vid ansökan om studiemedel på www.csn.se/rut/
utanpersonligauppgifter.do. CSN handlägger ansökningar i samma ordning som de inkommer och under
högsäsong ökar handläggningstiderna. Det är viktigt att
ansökan är komplett eftersom eventuella kompletteringar
försenar handläggningstiden.

De flesta språkkurser utomlands bedöms vara på en
gymnasial nivå. CSN bedömer nivån baserat på innehållet i kursen. Studiemedel för att läsa på gymnasial
nivå beviljas inte förrän från och med den 1 juli samma år
som den sökande fyller 20 – en gräns som alltså gäller
för de allra flesta språkkurser.

Arrangörer av språkresor
och språkstudier
Det här är inte en rekommendation utan endast en lista
över stora aktörer:
Alta Språkresor, www.altasprakresor.se/
Avista Språkresor, www.avista.nu/
Blueberry world wide, www.blueberrysprak.nu/
don Quijote (spanska), www.donquijote.org/se/
EF, www.ef.se
Enforex (spanska), www.enforex.com/spanska/
ESL, www.esl.se/
Internationella skolorna (stiftelse), www.is.se/
STS, www.sts-education.com/sweden/ls/
Study Abroad, www.studyabroad.se/sprak.aspx
Study international, www.studin.se/utbud/
sprakresor/
Språkpunkten, www.sprakpunkten.se/sprakresa

På Studentum.se finns en sökfunktion med aktuella
erbjudanden från språkresearrangörer:
www.studentum.se/utbildning/sprakresa

Andra vägar till språk

Alla vistelser i internationella miljöer erbjuder möjligheter att utveckla sina språkkunskaper. Den som vistas utomlands måste hantera alla vardagliga händelser

på språket som talas där. Därför är utbytesstudier, en
praktik, ett volontärprojekt eller andra typer av vistelser
också bra vägar till ett nytt språk;
• Det ekonomiskt mest fördelaktiga är ofta att åka iväg
på utlandsstudier eller praktik via ett utbytesprogram. Det förutsätter dock oftast att man är elev eller
student hos en svensk utbildningsanordnare.
• Inom Erasmus+ som är EU.s program för främjande
av internationellt utbyte och samarbete kan man både
studera och praktisera som en del av sin utbildning.
Språkstudier kan ingå som en del av utbytet. Mer information om de möjligheterna finns hittar man på Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se.
• Erasmus+ innehåller också programdelen Ung och
aktiv, där man kan söka medel för internationellt ungdomsutbyte utanför det formella utbildningsystemet.
Det gäller även Europeisk volontärstjänst (EVS),
där det kan ingå viss språkundervisning. Mer information finns hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats mucf.se.
• Ettårsprogrammen är en möjlighet för elever som
går i gymnasiets årskurs 1 och 2, som läser franska,
spanska eller tyska på lägst steg 3. Inom Ettårsprogrammen får elever studera ett gymnasieår på en
skola utomlands, utan att betala för skolplatsen. På
utbyten.se finns mer information.
• Det går alltid att ta kontakt direkt med en utbildningsanordnare utomlands för att få reda på vad som krävs
av en svensk sökande. Men den som arrangerar sina
utlandsstudier på egen hand måste räkna med en
längre förberedelsetid och vara beredd på att det kan
vara hög konkurrens om utbildningsplatserna. Däremot kan det vara ekonomiskt mer fördelaktigt än att
åka med en arrangör. På webbplatsen studera.nu
finns mer information om att åka ut på egen hand.

Budgetexempel: 13 veckor i Aux-en-Provence, Frankrike
Ungefärliga kostnader

CSN 13 veckor utlandsstudier (preliminärt)

Undervisningsavgift

13 000 SEK

Merkostnadslån undervisningsavgift

13 000 SEK

Kost & logi

23 500 SEK

Studielån

23 000 SEK

Fickpengar

13 0002 SEK

Merkostnadslån utlandsstudier

7 000 SEK

Försäkring

1 300 SEK

Merkostnadslån Försäkring

1 300 SEK

Resa

1 500 SEK

Merkostnadslån Resa

1 500 SEK

Lokalresor

1 500 SEK

Studiebidrag3

9 000 SEK

Nivåtest bokningsavgift

2 000 SEK

Totalt

1

55 800 SEK

1. Beräknat på 1 800 SEK per vecka
2. Beräknat på 1 000 SEK per vecka
3. Studiebidraget måste inte återbetalas. Det är ett bidrag.

Totalt

55 000 SEK

Varav lån

46 000 SEK

