
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer vid antagning av sökande i fri kvot 
 
Alla ärenden bedöms individuellt. Antagning inom fri kvot avgörs på en totalbedömning 
av den sökandes samlade meriter och framförda skäl. Det är fråga om en fri bedömning 
och inte en rangordning grundad på meritpoäng. Bedömningen grundas på de skäl som 
anförs och kopplas i normalfallet ej samman med sökt program. I synnerliga fall kan 
dock bedömningsunderlaget kompletteras med yttranden avseende lämplighet till sökt 
program. 
 
Elever bedöms oavsett om de vid ansökningstillfället är behöriga eller ej. Emellertid krävs 
det att elev är behörig vid den slutliga antagningen för att beredas plats på ett nationellt 
program. 
 
Betygskrav:   
För att bli antagen till ett nationellt program via fri kvot krävs att den sökande har lägst 
betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt därutöver 
lägst betyget E i följande antal ämnen för:   

o Yrkesprogram – minst fem ämnen till, dvs. åtta ämnen totalt.  
o Högskoleförberedande program – minst nio ämnen till, dvs. tolv ämnen 

totalt.  
 
För humanistiska-, samhällsvetenskapliga- och ekonomiprogrammet ska fyra av de 
ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och 
religion.   
 
För naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio 
behörighetsgivande ämnena vara biologi, fysik och kemi.   
 
För estetiska programmet är det nio valfria ämnen utöver svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik som krävs för att kunna prövas i fri kvot. 
 
 
När kan en sökande ansöka om fri kvot utifrån medicinska 
och/eller sociala skäl? 
 
Företräde via fri kvot kan föreslås för elev om sociala, psykologiska eller medicinska 
orsaker av tillfällig karaktär kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och 
betyg. 
 
Neuropsykiatriska diagnoser så som t.ex. ADHD, Tourettes, tvångssyndrom (OCD), 
diagnos inom autismspektrum (Asperger), dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och 
skrivsvårigheter betraktas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig 
karaktär.  
 
När sökandes studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av förhållanden i familjen så 
som föräldrars separation, relationsproblem, kris, missbruk, kriminalitet, sjukdom, 
dödsfall i familjen, i släkten eller hos närstående. Egen problematik kan också ligga till 
grund, såsom relationsproblem, mobbning, missbruk, kriminalitet, brottsoffer, trauma 
eller problem med den egna identiteten.   
 



 
 
 
 
 
 
 
De sociala skälen ska styrkas med intyg skrivet av t.ex. socialsekreterare, skolkurator, 
behandlingsansvarig personal eller motsvarande. Av intyget ska framgå hur länge sociala 
skäl förelegat, eventuell behandling/stödinsats och på vilket sätt angiven problematik 
påverkat betygen i negativ riktning. 
 
Krav på att elevens medicinska och/eller sociala skäl har förbättrats. För att kunna 
erhålla en utbildningsplats via fri kvot krävs att den sökandes medicinska och/eller 
sociala skäl har förbättrats i sådan omfattning att den sökande sannolikt klarar av sökt 
gymnasieprogram.   
 
För att en individuell behovsprövning och bedömning i fri kvot ska vara möjlig att göra 
behöver en ansökan lämnas in med följande innehåll:   

 
o Elev och vårdnadshavare   

Beskriv utifrån vilka skäl elevens gymnasieansökan ska prövas i fri kvot, 
t.ex. ev. diagnos, beskrivning av hur det påverkat elevens studiesituation i 
negativ riktning, under vilken tidsperiod elevens studier påverkats, vilket 
stöd och vilken behandling eleven har fått, ev. förväntat fortsatt stöd 
och/eller förväntad behandling.  Vårdnadshavare ska styrka sin beskrivning 
med intyg/yttrande från t.ex. läkare, socialsekreterare, kurator eller annan 
stöd/behandlande profession och yttrande från skolan kring huruvida 
eleven bedöms ha förmåga att klara av studierna på sökt program.  
  

o Elev och skolpersonal   
Beskriv hur elevens studiesituation har påverkats i negativ riktning av ovan 
nämna skäl och under vilken tidsperiod. Beskriv vilket stöd eleven har fått i 
skolan och under vilken tid. Beskriv skolans bedömning av huruvida eleven 
under andra omständigheter/enligt tidigare förhållanden skulle uppnått det 
meritvärde som krävs för att komma in på sökt nationellt program. 
Beskriv, i förekommande fall, hur elevens medicinska och/eller sociala 
situation har förbättrats i sådan omfattning att eleven sannolikt klarar 
studierna på sökt program.   

 
Om behov föreligger av särskilt stöd och/eller miljöanpassning på gymnasiet; beskriv 
förväntat stöd. Beskriv även det sökta programmets lämplighet genom att formulera 
fördelar och nackdelar. 
 
 
När kan en ansökan göras utifrån att den sökande kommer från 
skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan 
jämföras med betygen från grundskolan?  
 
När den sökande har en grundskoleutbildning från ett annat land kan det finnas skäl att 
bevilja en ansökan om fri kvot. Detta gäller om betyg eller omdömen från den berörda 
skolenheten inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan och den 
sökande har sådana kunskaper som krävs för att vara behörig till ett nationellt 
gymnasieprogram.   
 
Den sökandes grundskoleutbildning från ett annat land ska styrkas med kopia av betyg 
eller intyg och en översättning av betyget eller intyget ska bifogas ansökan. Ett intyg 
skrivet av lärare som har undervisat den sökande i Sverige ska lämnas.  



 
 
 
 
 
 
 
Av intyget ska det framgå hur länge läraren har undervisat den sökande, vilka kunskaper 
den sökande har visat och på vilket sätt den sökande har förutsättningar att slutföra det 
nationella gymnasieprogram den sökande har ansökt till. 
 


