
Har du inte behörighet till gymnasiet så erbjuder vi dig fem olika introduk-
tionsprogram. Utbildningen anpassas efter dina behov och kunskaper, och ger 
dig förutsättningar inför fortsatta gymnasiestudier och arbete.

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte är 
behörig till ett nationellt program. Du söker IM och kommer 
sedan gå det program som passar dina förutsättningar bäst. Det 
är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka di-
rekt.

Individuellt alternativ bi br wa

Här hjälper vi dig vidare till ett nationellt program, yrkesin-
troduktion, någon annan utbildning eller arbetsmarknaden. 
Utbildningen anpassas efter dina behov och vänder sig i första 
hand till dig som har behov av att förbättra dina kunskaper men 

inte riktigt vet hur du ska göra det. Den vänder sig även till dig 
som vill ha en mer allmänt inriktad studieplan som förberedelse 
för annan utbildning. Utbildningen kan till exempel innehålla 
praktik och möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram.

Preparandutbildning wa

Detta introduktionsprogram ger dig möjlighet att läsa in be-
hörighet till ett nationellt program. Utbildningen är anpassad 
för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. 
Utbildningen pågår i högst ett år.

Introduktions-
programmen



Programinriktat individuellt val bi br fv to wa wå

Detta är programmet för dig som saknar behörighet till yrkes-
program men som har godkänt betyg i:
•	 svenska, engelska/matematik + minst fyra andra ämnen
•	 svenska, engelska, matematik + minst tre andra ämnen 

Utbildningen är inriktad mot ett yrkesprogram och tanken är 
att du så snart som möjligt ska nå behörighet och bli antagen till 
yrkesprogrammet. Utbildningen är sökbar.

Språkintroduktion bi br wa

Här får du som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket samtidigt som du får möjlighet 
att läsa andra ämnen. Syftet är att ge dig möjlighet att gå vidare 

till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbild-
ning. Språkintroduktion är för elever som saknar godkänt betyg 
i svenska som andraspråk (sva) och eventuellt saknar grundläg-
gande behörighet för nationella program. Du ges möjlighet att 
läsa ämnen som ger tillräckligt många betyg för att komma in på 
nationella program alternativt vuxenutbildning.

Yrkesintroduktion bi br fv to wa wå

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända 
betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här 
får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka ett yr-
kesprogram eller få ett arbete. Du kan också få möjlighet till 
praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Lektion med läraren Sara på Introduktionsprogrammen


