
INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN

PASSAR DIG SOM: 

• Saknar behörighet för att gå
gymnasieskolans nationella
program

• Vill ha vägledning för att kom-
ma vidare efter grundskolan



FÖRSTA HJÄLPEN FÖR 
ATT BLI BEHÖRIG TILL 
GYMNASIET

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du 
rätt att gå ett introduktionsprogram.

Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du 
har för mål med din utbildning på programmet. Ett alter-
nativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar 
upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.

För att få ytterligare information om vilket introduk-
tionsprogram som passar dig bäst, prata med din studie- 
och yrkesvägledare på grundskolan eller gymnasiet. 

Brogymnasiet erbjuder fyra individuella program: 

Programinriktat val 
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbild-
ning 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 både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.  Utbildningen kommer 
att innehålla de grundskoleämnen som du inte har god-
kända betyg i och som du behöver för att komma in på 
ett nationellt program. 

Behörighetskrav till Programinriktat val: 
- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk +
engelska eller matematik + fyra ämnen.

eller

- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk +
engelska + matematik + tre ämnen.
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Yrkesintroduktion 
Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad 
utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för 
att gå på programinriktat val 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 till exempel inne-
hålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg 
i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande 
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 
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 godkän-
da betyg som krävs för att komma in på ett nationellt 
program.

Språkintroduktion 
För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de god-
kända betyg som krävs för att gå ett nationellt program 
och behöver ha en utbildning i det svenska språket. 

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svens-
ka och kan också innehålla andra ämnen från grundsko-
lan, 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.


