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IM INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta?
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans 
nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till 
arbetsmarknaden. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket 
viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.

Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst 
nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det 
nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds 
programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. 

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett 
yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller 
få ett arbete. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i 
och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från 
yrkespaketen ingå.

Individuellt val
Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte 
är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till 
ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. 
Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller 
delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser 
eller praktik.
Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om 
eleven har förutsättning att klara dem (6 kap. 6 § gymnasieförordningen).

Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på 
svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller 
till annan utbildning.


