Individuella val
Individuella val är kurser där du som elev kan välja kurser utifrån ett utbud
som gäller för hela skolan. Estetiska kurser, behörighetsgivande kurser, idrott,
datakurser, meritpoängskurser osv. är några exempel. 200 poäng individuella
val ska alla elever på nationella program läsa. Alla nationella program utom
SA väljer 100 poäng individuellt val till åk 2 och 100 Poäng till åk 3. SA väljer
200 poäng till åk 3.
Vissa kurser inom det individuella valet kan ge särskild behörighet för högskolestudier och
yrkeshögskolestudier. Vilka kurser som är särskild behörighet för respektive utbildning på
högskola/universitet och yrkeshögskolan framgår på respektive lärosätes/skolas hemsida. En generell
översikt över särskilda behörigheter för högskola/universitet finns på Aranäsgymnasiets hemsida.
Vissa kurser kan ge meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng vid ansökan till högskola och universitet i
Sverige.
Allmänt om meritpoäng:
Meritpoängssystemet gäller bara i Sverige.
Max 2,5 meritpoäng får en elev tillgodoräkna sig vid ansökan till högskola/universitet.
Kurser som ger meritpoäng:
Engelska 7 (max meritpoäng i engelska 1,0)
1 meritpoäng
Moderna språk (max meritpoäng i moderna språk är 1,5)
steg 3 ger 0,5 meritpoäng (om kursen inte krävs för behörighet)
steg 4 ger 1 meritpoäng (om kursen inte krävs för behörighet)
steg 5 ger 0,5 meritpoäng
Matematik (max meritpoäng i matematik är 1,5)
Matematik 2, 3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera (om kursen inte krävs för behörighet)
Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering 0,5 meritpoäng
Observera att om kursen krävs för behörighet till en utbildning ger den inte meritpoäng för den
utbildningen. Två exempel: om en utbildning har behörighetskrav Matematik 3, kan meritpoäng i
Matematik endast ges vid kurser som är högre än Matematik 3, dvs Matematik 4 och 5. Är
behörighetskravet steg 3 i Moderna språk, ges meritpoäng från steg 4. Detsamma gäller för alla
meritpoäng! Dvs att kursen ska vara steget över den som krävs för behörighet för att ge meritpoäng i
det ämnet.
Tänk på att du behöver ha ett intresse för kursen du väljer. Läser du en kurs du tycker är intressant
och kan nå ett högre betyg kan du höja ditt totala meritvärde (dina sammanlagda betyg).

