
På IM utformar vi tillsammans innehållet i din 
utbildning. Fyra olika introduktionsprogram ger obehöriga 
elever nya möjligheter. På introduktionsprogrammet följer 
du en individuell studieplan och läser de grundskoleämnen 
du behöver för att bli behörig till ett nationellt gymnasie-
program. Dessa ämnen kan vara i kombination med gym-
nasiekurser eller praktik.
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Programinriktat val (IMV) 
Programmet leder till antagning på ett nationellt program. Du följer kurserna på det nationella 
programmet samtidigt som du läser det grundskole ämne du saknar för att vara behörig till 
utbildningen. 

Yrkesintroduktion (IMY) 
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkes-
program. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett 
arbete. 

Individuellt alternativ (IMA) 
Programmet förbereder dig för yrkesintroduktion eller annan fortsatt utbildning. På IM arbetar 
du i en en lugn miljö, i mindre grupp eller individuellt med de ämnen du skall läsa in för att få 
behörighet. Du har rätt att studera på IMA t.o.m. det år du fyller 20. 

Språkintroduktion (IMS) 
Här får du som nyligen kommit till Sverige i första hand lära dig svenska. Du läser även andra 
ämnen såsom bild, idrott, matematik och så småningom även engelska och  So-ämnen och 
No-ämnen. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något 
annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Du har rätt att studera på IMS 
t.o.m. det år du fyller 20.

Grundskoleämnen som kan vara möjliga att läsa inom ramen för ett 
introduktionsprogram:
• Svenska
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap
• Religion
• Historia
• Geografi
• Biologi
• Kemi
• Fysik
• Idrott 
• Bild
• Hemkunskap
• Modersmål


