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Mer om Individuellt val
Utökat program
Du kan läsa mer än 200p individuella valkurser. De kurser som vi tillåter att du läser
som utökat program är behörighets- samt meritpoängsgivande kurser. Din mentor
godkänner om du får läsa fler kurser än vad programmet innehåller. Rektor beviljar
därefter mentorns beslut.
” En elev får delta frivilligt i undervisningen i en eller flera kurser som ligger utanför
elevens fullständiga program, om eleven kan antas kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt på såväl fullständigt program som den eller de
frivilliga kurserna (utökat program)”. (GyF 5 kap 22§)
Modersmål
Modersmål läses i Språkcentrums regi utanför ordinarie schematid, oftast tisdag eller
torsdag eftermiddag. Anmälan till modersmål gör du via din studievägledare.
Modersmålet räknas med som ett av dina individuella val.
Meritpoäng GY11
Du kan utöver betyg få meritpoäng för kurser i moderna språk samt matematik.
För att få meritpoäng krävs att du har lägst betyg E i kursen. Högre betyg ger inte
mer poäng.
Vid ansökan till högskolan kan man tillgodoräkna 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs
för särskild behörighet ger inte meritpoäng.
Meritpoängen läggs till jämförelsetalet som du får för alla dina betyg. Poängen för
betygen är maximalt 20. Totalt kommer det alltså att med meritpoäng vara möjligt
att uppnå 22,5 poäng.
Utförlig information finns på Universitets- och Högskolerådets hemsida
http://www.studera.nu/download/18.4149f55713bbd91756380003453/gymnasietgy2011.pdf
Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng
• Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
• Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng
• Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.
Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng
• Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng
Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng
• 0,5 meritpoäng får du om du har betyg i en kurs som ligger en nivå över vad som
krävs för behörighet.
Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng
• 0,5 meritpoäng får du om du har betyg i en kurs som ligger en nivå över vad som
krävs för behörighet.
• 1,0 meritpoäng får du om du har betyg två nivåer utöver vad som krävs för
behörighet.
• 1,5 meritpoäng får du om du har betyg tre nivåer utöver vad som krävs för
behörighet.
• Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng, om du inte redan uppnått 1,5
meritpoäng.
Matematik 5 kan ge maximalt 1,0 poäng. Om behörighetskravet är matematik 2, ger
matematik 5 dig 0,5 poäng. Om det däremot krävs matematik 3 eller 4 för att bli
behörig, ger matematik 5 dig 1,0 poäng.

