
Introduktions-
programmet
Efter grundskolan är det dags för gymnasiet. För att få en plats på ett nationellt program måste du ha 
uppnått gällande behörighetskrav. Vad händer om du av någon anledning inte nått upp till de betyg som 
krävs för att få börja på ett nationellt program? Kan du inte börja gymnasiet då? Jo, det kan du!
I detta material beskriver vi vilka utbildningsvägar som kan vara aktuella för dig.

Introduktionsprogrammet är till för dig som avslutat grundskolan och är i gymnasieålder, men inte uppnått behörighet till 
nationellt program. Du har rätt att påbörja ett nytt program vid gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du är 
asylsökande kan du påbörja ett nytt program fram till den dag du fyller 18 år. Du har rätt att gå klart den utbildning du påbörjat 
oavsett ålder.  Introduktionsprogrammet är ett samlingsnamn för fyra olika program vars syfte och längd avgörs av 
huvudmannens utbildningsplan.
Nedan presenteras de fyra olika introduktionsprogram som finns vid Strömbackaskolan i Piteå.

SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion är till för dig som nyss kommit till 
Sverige och behöver en utbildning med fokus på det 
svenska språket. Du läser i huvudsak svenska som 
andraspråk, men även andra grundskolekurser, t ex NO, 
SO, idrott, musik och hemkunskap. Ibland kan det även 
vara aktuellt att läsa någon gymnasiekurs. Längden på 
Språkintroduktion vid Strömbackaskolan är normalt två 
år och om du tillhör språkintroduktion erbjuds du inte 
andra introduktionsprogram. Efter språkintroduktion kan 
du gå över till annat introduktionsprogram, nationellt 
program, vuxenutbildning eller arbetsliv beroende på vad 
du är behörig till utifrån betyg och ålder. 

PROGRAMINRIKTAT VAL
Programinriktat val erbjuds till dig som har minst 6 
godkända grundskolebetyg. Av dessa betyg måste du ha 
godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik 
eller engelska och minst fyra ämnen till ELLER svenska/
svenska som andra språk, matematik och engelska och 
minst tre ämnen till. Programinriktat val kan erbjudas på 
yrkesprogram samt högskoleförberedande program. När 
du läser programinriktat val läser du gymnasiekurser 
tillsammans med din klass på det nationella programmet 
samtidigt som du läser upp de grundskolebetyg som 
krävs för att bli behörig. Tänk på att det är olika 
behörighetskrav beroende på vilket nationellt program 
du läser mot. När du gjort dig behörig skrivs du över till 
det nationella programmet. Om du inte hinner nå 
behörighet till det nationella programmet du studerar på, 
får du inte en gymnasieexamen, utan ett gymnasieintyg 
från programinriktat val.
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 En värld av 
möjligheter

YRKESINTRODUKTION
Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en 

yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att 

etablera sig på arbetsmarknaden, inte i första hand för att 

göra sig behörig till ett nationellt program fastän det 

också är möjligt. Yrkesintroduktion vid Strömbackaskolan 

är 2 år, med möjlighet att ansöka om ett tredje år. 

Yrkesintroduktion ger inte en yrkesexamen utan du får 

ett gymnasieintyg från ett visst yrkesprogram. Inför varje 

nytt läsår görs en översyn av vilka inriktningar som ska 
erbjudas inom yrkesintroduktion. Vid Strömbackaskolan 

läsåret 20-21 erbjöds tre olika varianter av yrkesintro-

duktion; RL - Restaurang och livsmedel, VF - Montage 

och anläggning samt VO - Vård och omsorg.. Din studie- 

och yrkesvägledare har mer information till dig om 

aktuella inriktningar i samband med att omvalsperioden 

öppnas. För få sökande till en inriktning kan innebära att 

den inte startar.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Om du har som målsättning att läsa in behörighet till ett 

nationellt program, eller att ingenting av ovanstående 

passar in på dig kan individuellt alternativ vara ett bra val. 

Individuellt alternativ kan anpassas efter behov och 

utbildningen kan läsas på 1-3 år och beslutas för ett år i 

taget. Tyngdpunkten ligger på grundskolekurser, men i 

enstaka fall kan även gymnasiekurser erbjudas inom 

ramen för individuellt alternativ. I vissa fall kan studier 

kombineras med praktik. 
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Du konkurrerar med ditt jämförelsetal från grundskolebetygen så 
om d
chans
önska

introduktion är sökbar och ska sökas under omvalsperioden. 

u har möjlighet att nå betyg i ett antal ämnen ökar dina 
er att få gå den inriktning inom yrkesintroduktion som du 
r.  

PROGRAMINRIKTAT VAL
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ANSÖKAN OCH ANTAGNING TILL INTRODUKTIONSPROGRAM
Du kan inte ansöka till introduktionsprogrammet i samband med ordinarie gymnasieansökan. Möjligheten till ansökan öppnas i den så 
kallade omvalsperioden under april månad. I samband med att ansökan öppnas är du välkommen på ett besök vid Strömbackaskolan där du 
får information om de olika introduktionsprogram som erbjuds. Det är viktigt att du kommer så du får en större inblick och en bättre 
förståelse för de program vi erbjuder. Vi bjuder också in till föräldramöte där vi presenterar våra olika introduktionsprogram. 

Antagningen ser olika ut beroende på vilket introduktionsprogram du är intresserad av. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig hur du 
ska gå tillväga för att ansöka eller göra en intresseanmälan till våra utbildningar. 

Till individuellt alternativ och språkintroduktion görs en intresseanmälan. 
Du konkurrerar inte med ditt jämförelsetal, utan erbjuds plats om du 
tillhör elevgruppen. 

När reservantagningen är slut i början av september erbjuds du plats på program där det finns lediga platser om du uppfyller gällande 
behörighetskrav för programinriktat val. Erbjudande om platser till programinriktat val sker i turordning utifrån ditt jämförelsetal. Det innebär att 
du inte kan börja programinriktat val direkt från terminsstart. Dessutom vet du inte om du blir erbjuden något program som intresserar dig. 
Därför bör du under omvalsperioden ansöka till yrkesintroduktion eller göra en intresseanmälan till individuellt alternativ så du kan börja 
gymnasiet redan från höstterminens start. 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR
Om du har frågor och funderingar kring introduktionsprogrammet kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare vid din skola. Du är 
varmt välkommen till gymnasiets informationsdag under vårterminen. Efterföljande föräldramöte är också ett bra tillfälle för 
vårdnadshavare/god man att ställa frågor kring introduktionsprogrammet.

Om du vill komma i kontakt med oss på Strömbackaskolan kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare:
Gun Stenvall
Mail: gun.stenvall@pitea.se 
Telefon: 0911-69 63 53.
Tveka inte att fråga om du funderar över något. 

Varmt välkommen till Strömbackaskolan! 

BYGG DIN EGEN UTBILDNING

””Vägen via introduktionsprogram kan variera utifrån individens behov. Utbildningar 
kan byggas på varandra så länge du har rätt att påbörja en ny utbildning. Din 
studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att bygga din utbildningsväg.”




