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Att beviljas en dispens i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i 
engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet att läsa grundskoleengelska. 
 

Elev 

 

Söker dispens i engelska för  

 

 

 
Beslut av huvudmannen för sökt utbildning 

 

 

Elevens namn Personnummer 
  

Skola Klass 
  

E-mail Telefon 
  

Program Skola 

  

  

  

  

Anlände till Sverige år Startade skola i Sverige i årskurs 
  

Undertecknad ansöker om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska från årskurs 9 
 
   

Elevens underskrift  Datum 

Ansökan beviljas för: 

 NA    SA   TE   FT   HT 

Ansökan avslås för: 

 NA   SA   TE  FT   HT 

   

Rektors underskrift  Datum 
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Frågor för att kartlägga hur eleven ligger till i engelska 

Alla frågor bör besvaras av elevens engelsklärare. Dokumentet med svaren ska bifogas till ANSÖKAN 
om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. 

1. Har eleven erfarenheter av engelskundervisning från något annat land? I så fall,under hur lång tid 
och hur var undervisningen utformad? 

2. Hur har undervisningen i engelska varit utformad i Sverige? 

3. På vilken nivå/årskurs ligger elevens kunskaper i engelska just nu? Vilka förmågor utgör styrkor och 
vilka behöver utvecklas? 

4. Har eleven lärt sig engelska i andra sammanhang än i skolan? Beskriv i så fall hur. 

5. Vilken kunskap har eleven om den engelsktalande världen och om engelskans betydelse i Sverige? 
Hur tänker eleven kring frågan om varför man ska lära sig engelska? 

6. Hur ser eleven själv på sin studiesituation och på att snabbt ta igen grundskoleengelskan vid sidan 
av gymnasiestudierna? 

7. Bedömer engelskläraren att eleven har förutsättningar att läsa in grundskoleengelskan vid sidan av 
gymnasiestudierna? 


