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Vad gäller?Vad gäller?
Upp till 2,5 poäng extra
Du har möjlighet att få tillgodoräkna dig upp 
till 2,5 poäng extra om du läst vissa merit-
kurser på gymnasieskolan. 

Ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 20,0 +  
2,5 = 22,5 poäng när du söker till högskolan.

Du kan få meritpoäng för kurser i:
• Engelska
• Moderna språk/ 
 Svenskt teckenspråk för hörande
• Matematik

Lägst betyget E
Du måste ha lägst betyget E och du kan inte 
få fler meritpoäng om du skulle ha högre 
betyg. 

En behörighetsgivande kurs ger INTE 
meritpoäng
Det innebär att meritpoängen blir olika för olika 
utbildningar, beroende på vilka krav respektive 
utbildning har för särskild behörighet.

MATEMATIK

Om behörighetskravet är grundläggande behörighet: 
Matematik 2, 3 och 4 = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 2:
Matematik 3, 4 och 5 = 0,5 meritpoäng per kurs
Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering

Om behörighetskravet är Matematik 3:
Matematik 4 = 0,5 meritpoäng och Matematik 5 = 1,0 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng)
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng per kurs

Om behörighetskravet är Matematik 4:
Matematik 5 = 1,0 meritpoäng och Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).  
Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering. Tre kurser Matematik specialisering 
ger alltså 1,5 meritpoäng.

Observera att man kan ha betyg i flera kurser Matematik specialisering med olika innehåll och att 
upp till tre kurser kan ge meritpoäng.

Maximalt 1,5 meritpoäng för matematik  

ENGELSKA 

Engelska 7 = 1,0 meritpoäng

Maximalt 1,0 meritpoäng för Engelska

LÄGST BETYG E

MODERNA SPRÅK

Moderna språk 3 = 0,5 meritpoäng 

Moderna språk 4 = ytterligare 1,0 meritpoäng

Om moderna språk 3 krävs för behörighet får du 
0,5 meritpoäng för: 
– moderna språk 5 eller  
– moderna språk 2 i ett annat modernt språk

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng 
på samma villkor som moderna språk.

Maximalt 1,5 meritpoäng för Moderna språk

LÄGST BETYG E

LÄGST BETYG E

Du måste ha lägst betyget E
för att få meritpoäng


