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Språkval
Datum

Barn och utbildning
Box 73, 840 40 Svenstavik
0687 - 161 00

Skola

Elevens namn

Personnummer

Klass

I Bergs kommun erbjuds språkvalen tyska, spanska, engelska och svenska. Modersmål som språkval kan
också komma att erbjudas om rektor beslutar det. (1)
Alternativen svenska och engelska ger inget betyg i moderna språk. Språkvalet har betydelse för
framtiden. Se nedan.
Meritvärde
Grundskolans slutbetyg summeras till ett meritvärde som används i urvalet till gymnasieskolan.
Meritvärdet baseras på skolans samtliga 17 ämnen/betyg som vid godkända betyg kan ge 170 till 340
poäng. Betyget i språkvalet ger eleven sitt 17:e betyg. Väljer eleven bort språkvalet till förmån för svenska
eller engelska baseras slutbetyget och meritvärdet på 16 betyg. Det betyder att elever med språkval kan
få ett bättre utgångsläge i valet av gymnasieprogram, jämfört med elever som valt svenska eller
engelska.
Meritpoäng
Meritpoäng (max 2,5poäng) läggs till meritvärdet från gymnasiets examensbevis (max 20 poäng) när man
söker utbildning på högskola/universitet, och man införskaffar sig meritpoängen under sina
gymnasiestudier. Det finns också en möjlighet att komplettera med meritkurser vid vuxenutbildningen.
Möjlighet till meritpoäng finns i moderna språk, engelska och matematik. För att nå meritpoäng i
moderna språk behöver eleven ha läst i språket i grundskolan (steg 1 och 2) för att fortsätta på gymnasiet
med steg 3, som är den lägsta nivån för meritpoäng. Man kan i gymnasieskolan naturligtvis välja ett
nybörjarspråk, men hinner då som regel inte upp till steg 3 som ger meritpoäng. Meritvärdet har betydelse
vid val av gymnasieprogram och högskola där det finns en konkurrens om platserna. I de fall det är färre
sökande än platser kommer alla in på sina val oavsett poäng, bara man uppfyller behörighetskraven. Det
kan tyckas långsökt att tänka på regler som ni och era barn är berörda av så långt fram i tiden, men
kommande val kan ha stor betydelse i framtiden.
Kryssa för ditt språkval
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Spanska

Svenska
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(1) Skollagen (2010:800) 10 kap.4 §, Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 7-8 § samt 9 kap. 5-7 §
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