
Introduktionsprogram
För dig som saknar behörighet till nationellt program
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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 nya 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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INTRODUKTION 
ARBETSLIV

EXEMPEL
GRUNDSKOLEÄMNEN+

Vi börjar där du är och 
tillsammans hittar vi 

verktygen för att du ska nå 
så långt som möjlig.

Praktik/APL
Arbetsmiljö och säkerhet

Engelska
Matematik
Svenska/
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Idrott
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yrkesområde
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Översikt studieplan för yrkesintroduktion
Vi förbereder för yrkeslivet men även livet i stort
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Yrkesintroduktion;
mot Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet (IMYBF) vänder sig till dig som 
är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar eller annat socialt arbete.

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja 
yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet. På programmet följer du en individuell stu-
dieplan och läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och 
idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra 
kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom Barn- och fritidsprogrammet. 

Under årskurs två och tre läser du främst kurser inom yrket blandat med praktik/APL. För att göra 
dig förberedd på livet efter gymnasiet och för att du ska känna dig trygg i ditt fortsatta yrkesliv 
görs även andra insatser.
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Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andra-
språk 1
Idrott och hälsa 1
Samhällskunskap 1a1
Kommunikation
Lärande och utveckling
Socialt arbete
Pedagogiskt arbete

Yrkesutgångar
• Personlig assistent
• Yrkespaket mot barnskötare

Skola
Sandagymnasiet
 



gymnasieval.jonkoping.se

Yrkesintroduktion;
mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet (IMYBA) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom byggsektorn.

Vill du arbeta inom byggsektorn? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja 
yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en 
individuell studieplan där du bland annat läser yrkesämnen och ämnen från grundskolan som du 
inte fått godkända betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  
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Exempel på gymnasiekurser
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andra-
språk 1

Yrkesutgångar
• Bygghandel
• Fastighetsservice
• Husbyggnadsindustri

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot El- och energiprogrammet

Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet (IMYEE) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom IT.

Vill du arbeta med elektronik? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkes-
introduktion mot El- och energiprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell 
studieplan där du bland annat läser yrkesämnen och ämnen från grundskolan som du inte fått 
godkända betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom El- och energiprogrammet. 

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  

gymnasieval.jonkoping.se

Exempel på gymnasiekurser
Datorteknik 1a
Datorteknik 1b
Dator- och nätverksteknik
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andra-
språk 1

Yrkesutgångar
• Datasupport 

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Fordons- och transportprogrammet

Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet (IMYFT) vänder sig 
till dig som vill arbeta inom fordons- och transportbranschen.

Vill du arbeta inom fordons- och transportbranschen? Om du inte är behörig till nationellt pro-
gram kan du välja yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet. Din utbildning 
kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser ämnen från grundskolan 
som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom Fordons- och transportprogrammet. 

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  
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Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Fordons- och transportbran-
schens villkor och arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion
Hantering av varor och gods
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andra-
språk 1

Yrkesutgångar
• Lager- och terminalarbete
• Reservdelshantering

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Handels- och administrationsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet (IMYHA) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom handel, i butik eller med varuhantering.

Vill du arbeta inom handel, i butik eller med varuhantering? Om du inte är behörig till nationellt 
program kan du välja yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet. Din ut-
bildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser ämnen från grund-
skolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och 
idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra 
kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom Handelsprogrammet. 

Under årskurs två och tre läser du främst kurser inom yrket blandat med praktik/APL. För att göra 
dig förberedd på livet efter gymnasiet och för att du ska känna dig trygg i ditt fortsatta yrkesliv 
görs även andra insatser.
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Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a 
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Samhällskunskap 1a1
Branschkunskap inom handel och 
administration
Entreprenörskap 
Information och kommunikation 1
Logistik 1
Personlig försäljning 1

Yrkesutgångar
• Logistik och varuhantering
• Säljare
• Individuell

Skola
Sandagymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Hotell- och turismprogrammet

Yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet (IMYHT) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom hotell och turismbranschen.

Vill du arbeta inom hotell eller turism? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja 
yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en indi-
viduell studieplan där du bland annat läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända 
betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom Hotell- och turismprogrammet.

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  
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Exempel på gymnasiekurser
Besöksnäringen
Engelska 5
Hållbar turism
Idrott och hälsa 1
Logi
Matematik 1a
Service och bemötande 1
Svenska/Svenska som andraspråk 1

Yrkesutgångar
• Hotellmedarbetare

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Industritekniska programmet

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet (IMYIN) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin.

Vill du arbeta inom industrin? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkes-
introduktion mot Industritekniska programmet. Din utbildning kommer utgå från en individuell 
studieplan där du läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom Industritekniska programmet. 

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  
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Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Kälsvets 1
Matematik 1a
Produktionsutrustning 1
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svets grund
Tillverkningsunderlag 1

Yrkesutgångar
• Svetsteknik

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet (IMYRL) 
vänder sig till dig som vill arbeta inom restaurangbranschen.

Vill du arbeta inom restaurangbranschen? Om du inte är behörig till nationellt program kan du 
välja yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Din utbildning kommer utgå 
från en individuell studieplan där du läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända 
betyg i.

Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i 
något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasie-
nivå är kurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Du gör praktik/APL under din utbildning, i början av din utbildning får du prova på praktik/APL 
och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.  
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Exempel på gymnasiekurser
Branschkunskap inom restaurang 
och livsmedel
Engelska 5
Hygienkunskap
Idrott och hälsa 1
Livsmedels- och näringskunskap 1
Matematik 1a
Service och bemötande
Svenska/Svenska som andraspråk 1

Yrkesutgångar
• Köksbiträde

Skola
Bäckadalsgymnasiet
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Yrkesintroduktion;
mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet (IMYVO) 
vänder sig till dig som är intresserad av vård- och omsorg.

Vill du arbeta inom vårdsektorn? På yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg läser du utvalda 
kurser som förbereder dig för kommande studier eller arbete. Du läser vårdkurser där du får en 
förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt 
vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du får en individuell studieplan formad efter dina behov.

Några av de ämnen du kommer läsa är grundläggande vård och omsorg och hälsopedagogik. 
Du får också undervisning i grundskoleämnen som engelska, matematik, svenska/svenska som 
andraspråk, SO-ämnen och NO-ämnen. För dig som vill fortsätta läsa på gymnasienivå erbjuder vi 
gymnasiekurserna engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk, historia och samhälls-
kunskap.

I din utbildning ingår också perioder av praktik där du får pröva på att arbeta inom vården. 
Du får också öva på praktiska moment i vårt metodrum på skolan.
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Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Historia 1a1
Samhällskunskap 1a1
Grundläggande vård och omsorg 
Hälsopedagogik
Vård och omsorgsarbete 1

Yrkesutgångar
När du gått 3 år på yrkesintroduktion 
behöver du komplettera din utbildning på 
vuxenutbildningen för att kunna få ett fast 
jobb som undersköterska.

Skola
Erik Dahlbergsgymnasiet
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Ansökningsprocessen
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