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LATHUND INTRODUKTIONSPROGRAM     
Om introduktionsprogrammen  
 

Det finns fyra introduktionsprogram som på olika sätt fungerar som introduktion 
till något av de andra programmen i gymnasieskolan eller som en väg till 
arbetslivet.  

Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som 
motsvarar heltidsstudier. 

 
Individuellt alternativ (IMA)   
Detta program förbereder för yrkesintroduktion, annan utbildning eller till 
arbetsmarknaden. Utbildningen är för de elever som inte är behöriga till ett 
yrkesprogram. Programmet utformas efter elevens förutsättningar under 1‐3 år 
och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och andra insatser.  

Språkintroduktion (IMS)   
Programmet vänder sig till de elever som är i behov av 
undervisning/grundkunskaper i Svenska. Man får läsa mycket svenska och lära 
sig mer om Sverige. Språkintroduktion förbereder för fortsatta studier inom 
nationella program på gymnasiet, andra IM program eller vuxenutbildning. 

Yrkesintroduktion (IMY)   
Detta är en yrkesinriktad utbildning på 1‐3 år som underlättar etablering på 
arbetsmarknaden eller leder studier på ett yrkesprogram. Utbildningen är för de 
elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram och kan läggas upp på olika 
sätt. Det beror på om man vill veta mer om yrkeslivet eller hellre vill satsa på att 
studera i skolan mot ett yrkesprogram. 

Programinriktat val (IMV)   
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 
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program och kan utformas för 
en enskild elev eller för en grupp elever.   

Erbjudandet om programinriktat val ska avse utbildningar som är inriktade mot 
ett allsidigt urval av de nationella program som kommunen anordnar eller 
erbjuder genom samverkansavtal. 
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Bild - Introduktionsprogrammen  

 

Introduktionsprogram kan erbjudas för grupp av elever (via antagningskansliet) 
och för enskild elev. De inriktningar som är utformade för grupp av elever är 
sökbart för elev och har en känd organisation/antal platser som ska vara 
aviserad i tid. De inriktningar som är utformade för enskild elev har ingen känd 
organisation/antal platser och eleven gör intresseanmälan till önskat program i 
samråd med sin studie‐ och yrkesvägledare.  

Hemkommunen är själva eller via samverkan skyldiga att erbjuda 
introduktionsprogram till samtliga elever som inte är behöriga till ett nationellt 
program.  

Hemkommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av IMV mot de nationella program 
som de anordnar eller erbjuder genom samverkansavtal. För att tillgodose ett 
allsidigt urval bör erbjudandet göras sökbart i grupp för att involvera fler 
huvudmän.  

 SÖK via 
AK* 

SÖK direkt 
till 
huvudman 

ANTAGNING 
via AK* 

ANTAGNING 
via 
huvudman 

IMA 
X 

(aktuell för IM i 
hemkommun) 

  X 

IMS 
X 

(aktuell för IM i 
hemkommun) 

  X 

IMV GRUPP X  X  
IMV ENSKLID  X  X 
IMY GRUPP X  X  
IMY ENSKLID  X  X 

*AK = Antagningskansliet  
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Ansökan 

Ansökan/Intresseanmälan  
Elever registrerar själva sin ansökan till introduktionsprogram för grupp av elever 
via antagningssystemet på utbildningskaraborg.se, gäller IMV, IMY och aktuell 
för IM. Intresseanmälan till introduktionsprogram (IMV/IMY) för enskild elev ska 
ske via studie‐ och yrkesvägledare direkt till aktuell gymnasieskola.    

Antagning/Placering  
Antagningskansliet sköter antagningen till programinriktat val för grupp av elever 
(IMV) och yrkesintroduktion för grupp av elever (IMY) inom Skaraborg. Vid 
antagningen sker urvalet på betyg.  

Listor med vilka som har sökt ”Aktuell för IM” skickas till respektive huvudman.  

Placering/rangordning av elever på introduktionsprogram för enskild elev sköter 
respektive huvudman, kommun/fristående skola.  

Det sker ingen preliminärantagning till introduktionsprogram.  

 
Sista ansökningsdag  
1 februari för samtliga nationella program och introduktionsprogram 
 
Sista dag i omvalsperioden  
15 maj för samtliga nationella program och introduktionsprogram 
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Kommunala huvudmän inom Skaraborg 

För grupp av elever   
Programinriktat val (IMV)   
• Ingår i Skaraborgs samverkansavtal.   
• Antagningskansliet sköter antagningen.   

• Elever registrerar själva sin ansökan via utbildningskaraborg.se 
• Antagning utifrån betyg och gällande behörighetskrav.   

• Samma bidrag som till det nationella yrkesprogrammet + ersättning för stöd i 
saknat ämne högst 1 år.  

 
Yrkesintroduktion (IMY)   
• Ingår i Skaraborgs samverkansavtal.   
• Antagningskansliet sköter antagningen.  

• Elever registrerar själva sin ansökan via utbildningskaraborg.se 
• Antagning utifrån betyg och gällande behörighetskrav.  

• Hemkommun betalar ersättning enligt anordnarens självkostnad. 

 

För enskild elev   
Programinriktat val (IMV), Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt 
alternativ (IMA) och Språkintroduktion (IMS)   

• Ingår inte i Skaraborgs samverkansavtal men gymnasieskola får ta emot elever 
från andra kommuner förutsatt att reglering av ersättning mellan kommuner är 
klar.   
• Aktuell kommun/skola sköter placeringen/rangordningen.   

• Studie‐ och yrkesvägledare registrerar elevers intresseanmälan direkt till 
huvudman. Placering/rangordning av elever efter gällande behörighetskrav 
och enskild individs förutsättningar.  

• Huvudman som antar enskild elev på IMV/IMY meddelar 
Antagningskansliet detta så att eleven inte blir erbjuden IMV/IMY för 
grupp samtidigt. 

• Reglering av ersättning mellan kommuner via blanketten Reglering.  
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Fristående huvudmän inom Skaraborg 

För grupp av elever  
Programinriktat val (IMV)  
• Antagningskansliet sköter antagningen.   

• Elever registrerar själva sin ansökan via utbildningskaraborg.se 
• Antagning utifrån betyg och gällande behörighetskrav.   

• Samma bidrag som till det nationella yrkesprogrammet + ersättning för stöd i 
saknat ämne högst 1 år.   

 
Yrkesintroduktion (IMY)   
• Skolan är endast skyldig att ta emot elev om överenskommelse mellan 
kommun och skola skrivs.   
• Antagningskansliet sköter antagningen.  

• Elever registrerar själva sin ansökan via utbildningskaraborg.se 
• Antagning utifrån betyg och gällande behörighetskrav.   

• Överenskommelse om ersättning mellan kommun och fristående skola via 
blanketten Överenskommelse.   

 

För enskild elev  
Programinriktat val (IMV), Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt 
alternativ (IMA) och Språkintroduktion (IMS)   
• Skolan är endast skyldig att ta emot elev om överenskommelse mellan 
kommun och skola skrivs.   
• Aktuell skola sköter placeringen.   

• Studie‐ och yrkesvägledare registrerar elevers intresseanmälan direkt till 
huvudman. Placering/rangordning av elever efter gällande behörighetskrav 
och enskild individs förutsättningar.  

• Överenskommelse om ersättning mellan kommun och fristående skola via 
blanketten Överenskommelse. 
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Behörighetsregler för introduktionsprogram   
Programinriktat val  
Skollagen 17 kap. 10 §: Står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända 
betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program enligt 16 kap. 30 
eller 31 §, men från grundskolan har godkända betyg i 6 ämnen enligt nedan.  

Programinriktat val ‐ mot Yrkesprogram   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska samt minst fyra andra 
ämnen eller   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik samt minst fyra andra 
ämnen eller   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt minst 
tre andra ämnen   

Programinriktat val ‐ mot Högskoleförberedande program   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska samt minst fyra andra 
ämnen eller   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik samt minst fyra andra 
ämnen eller   
• Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt minst 
tre andra ämnen   

Programinriktat val mot ES  
Godkänt i sex ämnen enligt ovan och vara obehörig till Estetiska 
programmet.  
Programinriktat val mot SA, HU eller EK   
Godkänt i sex ämnen enligt ovan och vara obehörig till SA, HU eller 
EK.   
Programinriktat val mot NA eller TE   
Godkänt i sex ämnen enligt ovan och vara obehörig till NA, TE. 

Yrkesintroduktion*   
Obehörig till yrkesprogram   

Individuellt alternativ*   
Obehörig till yrkesprogram   

Språkintroduktion   
Elever som är obehöriga till nationella program eller programinriktat val, som 
nyligen har anlänt till Sverige och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i 
det svenska språket.   

*Avvikelser  
Skollagen kap. 17 § 11 (SFS 2010:800) ”Yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ står öppna för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett yrkesprogram enligt kap.  16 § 30. De står dock inte öppna 
för ungdomar som ska erbjudas Språkintroduktion. Om huvudmannen för 
utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ.”  Elever är i första hand hänvisade till 
introduktionsprogrammen i sin hemkommun eller de introduktionsprogram som 
ingår i Skaraborgs samverkansavtal.     
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