
STUDIESTÖD PÅ 
FOLKHÖGSKOLA
STUDIEHJÄLP 
– FÖR DIG UNDER 20 ÅR
Du kan få studiehjälp till och med vår-terminen 
det år du fyller 20 år, för heltidsstudier på 
grundskolenivå eller gymnasienivå.

Studiehjälpen kan bestå av en eller flera av 
dessa delar:

• studiebidrag
• inackorderingstillägg
• extra tillägg.

Kommunen kan bidra

Vissa kommuner hjälper till med kostnader för
• dagliga resor till och från skolan
• kost
• läromedel.

Kontakta din hemkommun för att ta reda på om 
du kan få erättning eller bidrag, utöver 
studiehjälpen från CSN.

STUDIEMEDEL 
– MELLAN 20 OCH 60 ÅR
Studiemedel består av studiebidrag och studie-
lån. Du kan få studiemedel för studier på heltid 
eller deltid. Studierna kan vara på plats eller på 
distans.

Du kan välja att bara söka bidraget eller att söka 
färre antal veckor med bidrag och lån än max- 
antalet. Du kan också söka lån för färre veckor 
än du får bidrag.

Du kan söka studiemedel för att studera på 
folkhögskola från och med höstterminen det år 
som du fyller 20 år till och med det år du fyller 
60 år.

Ingen nedre åldersgräns för  
vissa yrkesutbildningar

Du som är under 20 år kan söka studiemedel 
för utbildningar som är markerade som 
eftergymnasiala på folkhögskola.nu. Det 
gäller yrkesutbildningar som exempelvis 
lärarassistent, behandlingspedagog, journalist 
eller kantor.

 

1. Studiebidrag 

• 1 250 kr per månad.
• Bara för den tid som du 

studerar, som högst 10 
månader under samma 
år.

2. Inackorderingstillägg

• 1 190–2 350 kr per månad. Hur 
mycket pengar du får beror på 
avståndet mellan ditt föräldra-
hem och folkhögskolan. 

• För dig som bor på  
folkhögskolans internat eller 
har två timmars restid per dag 
tur och retur. 

Studiehjälpens tre delar
3. Extra tillägg

• 285–855 kr per månad. 
Hur mycket pengar du 
får beror på din familjs 
inkomster.

• För familjer med  
låga inkomster.



Så ansöker du om studiemedel

Ansök på csn.se. Du kan ansöka om 
studiemedel när som helst under året.

Ansök i tid

Se till att ansöka om studiemedel i tid. Du kan 
bara få studiemedel i efterhand för högst fyra 
veckor som du redan har studerat.

Hur mycket studiemedel får du?

Hur mycket pengar du kan få i studiemedel 
beror på din ålder och livssituation.

Studiemedlet finns i en generell nivå eller en 
högre nivå. De flesta får den generella nivån.

CSN kontrollerar alltid om du har rätt till det 
högre bidraget, så du behöver inte skriva något 
om det i din ansökan.

Villkoren för att få den högre nivån varierar  
beroende på din ålder och livssituation.

Om du har läst på högskolenivå och klarat 
minst 120 högskolepoäng kan du inte få det 
högre bidraget. Samma sak gäller om du har 
läst motsvarande utbildning i utlandet. 

Om du fyller 25 år eller mer i år
Från och med det år du fyller 25 år kan du ha 
rätt till det högre bidraget för att studera på 
grundskolenivå.

Saknar du en treårig gymnasieutbildning eller 
motsvarande svensk eller utländsk utbildning? 
Då kan du även har rätt till det högre bidraget 
för att studera på gymnasienivå.

Om du är 20–24 år och arbetslös
Du kan ha rätt till det högre bidraget om du är  
inskriven hos arbetsförmedlingen och 
saknar slutbetyg från grundskolan eller 
gymnasieskolan.

Ska du studera på grundskolenivå? Då kan du 
få det högre bidraget om du saknar slutbetyg 

från grundskolan eller motsvarande svensk eller 
utländsk utbildning.

Ska du studera på gymnasienivå? Då kan du få 
det högre bidraget om du saknar examen från  
gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller 
utländsk utbildning.

För dig som är 20–24 år och har läst ett 
introduktionsprogram
För att ha rätt till det högre bidraget måste du

• ha läst ett introduktionsprogram utan 
avbrott till och med vårterminen det år du 
fyllde 20 år

• fortsätta att studera på Allmän kurs på  
folkhögskola utan uppehåll på fyra 
månader eller mer.

Tilläggslån  
 
Du kan ansöka om tilläggslån om båda dessa  
punkter stämmer in på dig:

• Du fyller minst 25 år under året.
• Du har haft en inkomst på minst 217 875 

kr under 2022.

Då får du 4 156 kr för en period på fyra veckor. 
Du kan få tilläggslån i högst 120 veckor.

Lån för extra kostnader

Du kan ansöka om lån för kostnader som är 
nödvändiga för utbildningen, till exempel 
resor och övernattningar. Det lånet kallas för 
merkostnadslån.

För dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som 
försvårar för dina studier kan du i vissa fall få 
studiemedel för en högre studietakt än du 
faktiskt läser.

Tilläggsbidrag om du har barn

Om du har vårdnaden om barn kan du få ett 
tilläggsbidrag. Bidraget betalas ut till och med 
det kalenderhalvår som barnet fyller 18 år. Om 



ni är två vårdnadshavare som studerar betalas 
det bara ut till en av er.

Tilläggsbidraget kan du även få för deltids-
studier. Hur mycket pengar du får beror på 
i vilken takt du studerar.

Hur länge kan du ta studiemedel?

Hur länge du kan ta studiemedel påverkas 
av vilken nivå du studerar på och vilken 
utbildningsbakgrund du har. CSN mäter 
studiemedlet i veckor med heltidsstudier.

Om du ska studera på grundskolenivå
Om du saknar grundskoleutbildning kan du få 
studiemedel i 80 veckor. Om du utöver det  
behöver öva på att läsa, skriva och räkna 
(motsvarande grundskolans årskurs 1–6) kan du 
få studiemedel i 100 veckor.

Om du har grundskoleutbildning eller  
motsvarande kan du få studiemedel i 40 veckor.

Om du ska studera på gymnasienivå
Om du saknar slutbetyg eller motsvarande 
från en treårig gymnasieutbildning eller 
motsvarande, kan du få studiemedel i 120 
veckor.

Om du redan har en treårig gymnasie-
utbildning eller motsvarande kan du få 
studiemedel i 80 veckor.

Med motsvarande utbildning menar vi till  
exempel en liknande utländsk utbildning.

Om du ska studera på eftergymnasial nivå
Vissa yrkesutbildningar på folkhögskolan är på 
eftergymnasial nivå. Med det menas samma 

nivå som högskolan. På den nivån kan du få 
studiemedel i 240 veckor.

Du hittar folkhögskolans eftergymnasiala 
utbildningar på folkhögskola.nu. De är 
markerade med ”eftergymnasial nivå”. 

Fler veckor i vissa fall
I en del fall godkänner CSN studiemedel för fler 
veckor. Det gör de om du har synnerliga eller 
särskilda skäl.

Ett synnerligt skäl kan vara att du har försenast i 
dina studier på grund av en sjukdom eller  
funktionsnedsättning. Det kan också handla om 
att du har behövt byta studieriktning på grund 
av en sjukdom eller skada.

Olika nivåer av studiemedel för studier på heltid

Generell nivå
Per vecka Fyra veckor

Bidrag  913 kr  3 652 kr
Lån 2 100 kr 8 400 kr

Summa 3 013 kr 12 052 kr

Högre nivå
Per vecka Fyra veckor

Bidrag  2 021 kr 8 084 kr
Lån 992 kr  3 968 kr

Summa 3 013 kr 12 052 kr

Hur stor inkomst får man ha?

Du får tjäna pengar samtidigt som 
du har studiemedel. Men om din 
inkomst överstiger ett visst belopp 
under ett kalenderhalvår, minskar dina 
studiemedel. Detta belopp, fribeloppet, 
avgörs av hur många veckor som du har 
studiemedel under samma kalenderår.

Studietakt  Fribelopp för 20 veckor
Heltid  101 697 kr
Deltid, 75 % 127 123 kr
Deltid, 50 % 152 549 kr

Om du studerar på heltid och din 
inkomst blir större än 101 697 kronor, får 
du låna mindre pengar från CSN.



Om du är över 40 år kan CSN pröva så kallade 
särskilda skäl. Det kan vara att du har behov av 
att förnya eller bredda din tidigare utbildning 
för att få eller behålla ett arbete. 
 
Viss skillnad för dig som är äldre

Du kan få studiemedel till och med det år du 
fyller 60 år. Men från och med det år du fyller 
51 år, minskar antalet veckor som du kan ta 
studielån.

Dina studieresultat prövas

CSN tittar på dina tidigare studieresultat om 
du har studerat tidigare, när de bestämmer 
om du ska få studiemedel. Om du har studerat 
på folkhögskola förut tittar de på om du har 
fullföljts studierna i normal takt.

När kommer pengarna?

Du får den första utbetalningen när terminen 
har börjat. Nästa utbetalning får du vanligtvis 
den 25:e varje månad.

För att du ska få pengarna behöver CSN få veta 
att du har påbörjat dina studier:

• Du måste lämna in en studieförsäkran på  
csn.se.

• Folkhögskolan måste meddela CSN att  
studierna har börjat.

När behöver du betala tillbaka? 
 
Du börjar betala tillbaka ditt studielån som 
tidigast sex månader efter det att du senast fick 
studiemedel.

Om du har studiemedel under vårterminen 
börjar du betala tillbaka i januari det kommande 
året. Tar du studiemedel under höstterminen 
börjar du din återbetalning i januari ett år 
senare.

Du betalar av lånet i högst 25 år.

Hur gammal du ska vara när du ska ha betalat 
tillbaka ditt lån beror på under vilken period du 
lånade pengarna:

• Om du har lån utbetalt från och med den 1 
januari 2022 ska du vara 64 år.

• Om du har lån utbetalt till och med den 31 
december 2021.

STUDIESTARTSSTÖD FÖR 
VISSA ARBETSLÖSA
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa 
arbetslösa kan få under en kortare tid för att 
läsa in behörigheter till högre studier och öka 
chanserna till jobb.

Det är din hemkommun som i första hand  
bedömer om du ska få studiestartsstödet. Det 
bedömer hemkommunen baserat på krav som 
du och utbildningen du vill gå måste uppfylla.

LÄS MER PÅ CSN.SE
Läs mer om studiestöd och vad som gäller för 
just dig på CSN:s webbplats, csn.se.

Så mycket extra får du 
om du har barn
För fyra veckors heltidsstudier

Ett barn 692 kr
Två barn 1 132 kr
Tre barn 1 360 kr
Fyra barn 1 588 kr
Fem barn 1 816 kr

Fråga oss! 
Telefon: 08-796 00 50

E-post: info@folkhogskola.nu

www.folkhogskola.nu

Postadress: Box 1123, 15100 61 Stockholm


