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Introduktionsprogrammen &
alternativa vägar
Information om alternativa vägar för elever som
är obehöriga till nationella gymnasieprogram.

Om man inte är behörig

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram.
Vilket av de fem olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många
ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. Inget
av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt
program eller till arbete.
Preparandutbildning (IMPRE) (Endast sökbart i Mjölby)

Preparandutbildning är för dig som vill gå ett nationellt program men saknar ett
eller flera av de godkända betyg som krävs. Utbildningen ska vara högst ett år.
Utbildningen kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du
inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt
program. Du kan också läsa kurser från nationella program och utbildningen kan
innehålla andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. När du
uppnår behörighet till ett nationellt program kan du, om det finns plats, tas in på
det programmet. Du kan välja att gå Preparandutbildning även om du är behörig
till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett
högskoleförberedande program.
Programinriktat individuellt val (IMPRO) (Sökbart i hela Östergötland)

Programinriktat individuellt val är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men
saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Du behöver ha minst sex
godkända betyg för att kunna gå på Programinriktat individuellt val. För att bli
antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra
andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre
andra ämnen. Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du
inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett
yrkesprogram. Du kan också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha
arbetsplatsförlagt lärande (apl). När du uppnår behörighet till ett yrkesprogram
kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.
Yrkesintroduktion (IMYRK) (Endast sökbart i Mjölby)

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar
de godkända betyg som krävs för att gå på PRIV eller på ett yrkesprogram.
Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete
eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan t.ex.
innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från

yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som
du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete
eller läsa vidare på ett yrkesprogram.
Individuellt alternativ (IMIND) (Endast sökbart i Mjölby)

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett
arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de
godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.
Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har
godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du
behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller
läsa vidare i gymnasieskolan.
Språkintroduktion (IMSPR) (Endast sökbart i Mjölby)

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för
att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.
Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också
innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och
andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen
kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Efter 18 års ålder kan man söka till folkhögskola
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Teori och
praktik förenas. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som
är anpassade efter den nivå du befinner dig på. Genom mindre studiegrupper
uppnås ett klimat där alla får plats. Det finns både behörighetsgivande kurser och
yrkesutbildningar på folkhögskolor. Det är en alternativ form till gymnasiet.

Efter 20 års ålder kan man söka till
komvux/vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på
grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan
exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

