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Information till föräldrar i åk 5 gällande språkval 
 
 

Vad menas med Moderna språk? 
Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och 
Gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som 
andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. 
 

Hur går det till att välja ett modernt språk? 
Inför åk 6 ska eleverna i åk 5 göra ett språkval. Eleven fyller tillsammans med 
vårdnadshavaren i språkvalsblanketten och lämnar in till elevens mentor senast 15 mars. 
 
På Centralskolan finns möjlighet att läsa tyska eller franska som modernt språk. Engelska är 
obligatoriskt och läses av alla. De elever som önskar läsa tyska eller franska måste börja 
med det redan i åk 6, eftersom det inte startar några nybörjargrupper i åk 7, 8 eller 9. 
Modernt språk är betygsgrundande. För de elever som behöver extra stöd och hjälp i 
engelska eller svenska finns möjlighet att välja något av dessa språk istället för modernt 
språk. På så sätt ges mer tid och större möjlighet att klara av att få betyget E i de ämnena. 
De elever som väljer engelska eller svenska som språkval får inget extra betyg i engelska 
eller svenska. 

 
Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla ämnen.  
 

Behörighetskrav gymnasieskola 
Behörighetskraven för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program 
eleven söker. 
 
För yrkesprogram krävs att eleven har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, 
engelska och matematik samt i minst fem ämnen till. 
 
För högskoleförberedande program krävs att eleven har lägst betyget E i svenska/svenska 
som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio ämnen till. För 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de 
nio ämnena med lägst betyg E. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och 
samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå 
i de nio ämnena med lägst betyg E. 
 
Inom vissa program på gymnasieskolan är det obligatoriskt att läsa ett eller 
flera moderna språk. Inom andra program kan elever frivilligt önska att få läsa 
språk som individuellt val. 
 
De elever som läser tyska eller franska på Centralskolan åk 6-9 får betyg, 
och har då möjlighet att välja språket som fortsättningsspråk på gymnasiet. De 
elever som inte läst tyska eller franska som språkval kan börja på ett nybörjarspråk. 

 
Att välja modernt språk ger extra poäng att lägga till sitt slutbetyg från 
grundskolan. Betyget i ett modernt språk får läggas till som ett sjuttonde betyg vid 
beräkningen av meritvärdet från grundskolan vid urvalet till gymnasieskolan. Att välja språk 
ger även extra poäng till slutbetyget från gymnasieskolan. 
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Meritpoäng till universitet 
Hösten 2010 infördes nya regler för tillträde till högskolan. Bl.a. infördes 
”meritpoäng” i ämnena moderna språk, matematik och engelska. Man får bara 
tillgodoräkna sig totalt 2,5 meritpoäng.  
Moderna språk ger max 1,5 meritpoäng 
Matematik ger max 1,5 meritpoäng 
Engelska ger max 1,0 meritpoäng 
 
När det gäller moderna språk gäller följande; 
Steg 1 och 2 läses på Centralskolan i åk 6-9. 
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng med lägst betyget E 
Steg 4 ger 1,0 meritpoäng med lägst betyget E 
Steg 5 ger 0,5 meritpoäng med lägst betyget E 
 
Att välja modernt språk ger extra poäng: 
1. Till slutbetyget på grundskolan 
2. Till slutbetyget från gymnasieskolan 
 
Att läsa ett modernt språk kan alltså underlätta elevens möjligheter att komma in på både 
gymnasieskola och universitet.  

 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller mail. 
 
Vänliga hälsningar 
Ida Lilja 
Studie- och yrkesvägledare 
Mail: ida.lilja@perstorp.se 
Telefon: 0435-392 60 

 
 


