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Hjälp att välja rätt

För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så 
mycket information som möjligt om de olika gymnasieutbildningarna som du kan välja på. 

På vår webbplats gymnasieval.jonkoping.se kan du läsa om de olika gymnasieprogrammen som 
erbjuds i Jönköpings kommun och lära dig mer om hur ditt gymnasieval går till.

Din skolas studie- och yrkesvägledare finns som stöd för dig i ditt gymnasieval och ger dig förut-
sättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Introduktionsprogram

Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. 

De fyra introduktionsprogrammen programmen är:
• individuellt alternativ (IMA)
• språkintroduktion (IMS)
• programinriktat val (IMV)
• yrkesintroduktion (IMY)

På Introduktionsprogrammen erbjuds du möjligheter att komma vidare utifrån dina egna mål och 
önskemål. Här får du stärka din självkänsla genom framgång i ditt skolarbete och hitta möjlighe-
ter utifrån dina egna förutsättningar tillsammans med kunnig personal. 

Examen och betygsdokument
Inget av Introduktionsprogrammen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett natio-
nellt program eller till arbete. Efter din utbildning får du ett studiebevis.

Ansökan
Mellan den 10 januari och den 10 februari gör du ditt gymnasieval via Jönköpings kommuns an-
sökningswebb. Vill du justera ditt gymnasieval efter ansökningsperioden måste du kontakta din 
studie- och yrkesvägledare. 

Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) är sökbara via ansökningswebben. 

Till Individuellt alternativ (IMA) gör du en intresseanmälan genom att lämna in blanketten 
”Anmälan till Individuellt alternativ” till din studie- och yrkesvägledare senast den 10 maj. 
Blanketten finns på gymnasievalswebben.

Till Språkintroduktion (IMS) gör du en intresseanmälan genom att lämna in blanketten 
”Anmälan till Språkintroduktion” till din studie- och yrkesvägledare senast den 10 maj. 
Blanketten finns på gymnasievalswebben.
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Individuellt alternativ (IMA)

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, kur-
ser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Så här söker du
Du gör din intresseanmälan till IMA genom att lämna in blanketten ”Anmälan till individuellt alter-
nativ” till din studie- och yrkesvägledare.

Språkintroduktion (IMS)

Du 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 kan gå Språkintroduktion.
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 kun-
skapsutveckling.

Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller på annan utbildning.

Så här söker du
Du gör din intresseanmälan till IMS genom att lämna in blanketten ”Anmälan till Språkintroduk-
tion” till din studie- och yrkesvägledare.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är för dig som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs för att 
vara behörig till ett nationellt program. Du läser utbildningen integrerat och går i en klass med 
nationellt behöriga.

Du behöver ha minst sex godkända betyg för att vara behörig till programinriktat val. Du måste 
ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i 
minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 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 behörighet. Du går kvar i samma klass även efter att du uppnått behörighet.

Så här söker du
Programinriktat val söker du via ansökningswebben.
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Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända 
betyg som krävs för att gå på programinriktat individuellt val eller på ett yrkesprogram. Utbild-
ningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska 
kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel 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.

Så här söker du
Yrkesintroduktion söker du via ansökningswebben.

Praktik
Praktik är inte kopplat till dina gymnasiekurser men det är en viktig del av din utbildning. Din 
praktik ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL är lärande praktik som är kopplad till de gymnasiekurser du läser på din yrkesutgång och den 
är en viktig del av din yrkesutbildning. APL är avgörande för att du ska bli väl förberedd för ditt 
yrke. APL äger rum på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor. APL ger dig erfarenheter 
och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.
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