
Introduktionsprogrammen vänder 
sig till de elever som inte uppnått 
behörighet till nationella pro-
gram i gymnasieskolan enligt de 
behörighets regler som gäller. Be-
nämningen introduktionsprogram 
markerar att utbildningen inom 
dessa program syftar till förbere-
delser, eller introduktion, till annan 
gymnasial utbildning eller till ar-
betsmarknaden.

Det finns fyra introduktionsprogram
Genom att gå ett introduktions
program kan du göra dig  behörig 
för nationellt program, du kan förbe
reda dig för en övergång till arbets
marknaden eller annan utbildning.
Du kan inte få examen från ett in
troduktionsprogram, men du får ett 
gymnasieintyg när du genomfört ut
bildningen.
Introduktionsprogram är liksom all 
 annan gymnasieutbildning frivillig. 
Är du inskriven som elev har du 
 samma  rättigheter och skyldighe
ter som elever på andra program. I 
samtliga introduktions program in
går även  annan obligatorisk verk
samhet än ämnes undervisning.

Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elev
er ska få en utbildning som är inrik
tad mot ett visst nationellt program 
och ska så snart som möjligt kunna 
antas till det nationella programmet. 
Det nationella program som ut
bildningen är inriktad mot kan vara 
både ett yrkesprogram eller ett hög
skoleförberedande program.

Behörighetskrav för att kunna  
söka programinriktat val:
• Lägst betyg E i Sv/Sva, Ma och 

Eng samt tre andra ämnen eller
• Lägst betyg E i Sv/Sva och Ma 

eller Eng samt ytterligare fyra 
ämnen.

Anordnas för enskild elev på res
pektive program i mån av plats. An
sökan och antagning görs på sam
ma sätt som till nationella program.

Yrkesintroduktion
För dig som saknar betyg för be
hörighet till yrkesprogram. Utbild
ningen är yrkesinriktad och kan 
leda till studier på ett yrkesprogram 
eller underlätta etablering på ar
betsmarknaden. Inom yrkesintro
duktion kombineras studier med 
praktik, i vissa fall kan heltidsprak
tik  förekomma. Utbildningen får 
 planeras för längre tid än ett år. 

Individuellt alternativ
Vänder sig i första hand till dig som 
har stora kunskapsluckor eller sak
nar  motivation för studier. Det kan 
även vara till dig som vill ha en mer 
allmänt inriktad utbildning. Utbild
ningen förbereder för övergång till 
yrkesintroduktion, nationellt gym
nasieprogram eller annan skolform. 
Innehållet individanpassas och 
planeras i samråd med elevstödet. 
Du har möjlighet att läsa de flesta 
grundskoleämnen och även någon 
gymnasiekurs.

Språkintroduktion
För dig som nyligen anlänt till Sve
rige och behöver grundläggande 
utbildning i svenska. Dina tidigare 
kunskaper kartläggs och du stu
derar med fokus på svenska som 
andraspråk men läser även andra 
grundskoleämnen. Ger dig grunden 
för att gå vidare till annan utbildning.
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