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UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på 
DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM 

Grunder 

Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett 

nationellt program (Skollagens 17 kap). Fyra av dessa program finns på Dahlander kun-

skapscentrum: Individuellt alternativ (IMIND), Språkintroduktion (IMSPR), Preparandut-

bildning (IMPRE) och Yrkesintroduktion (IMYRK). 

 
Plan för utbildningen 

Skollagens 17 kap 7 § föreskriver att en plan för utbildningen på ett introduktions-pro-

gram ska fastställas av huvudmannen. Planen för utbildningen ska enligt Skollagen in-

nehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna ska det se-

dan för varje elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen på introduktions-

programmen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier (Skollagen 17 

kap 6§). 

 

Gymnasieförordningens 6 kapitel 3-8 §§ föreskriver grunden för vad introduktions-

programmen ska innehålla. Skolverket har även givit ut ett stödmaterial för intro-

duktionsprogrammen som kan användas som stöd vid upprättandet av utbildnings-

planen. 

Introduktionsprogram 
Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett nation-

ellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är behörig till gymnasieskolan välja att gå 

kvar upp till två år i grundskolan (Skollagen 7 kap 15 § ). 

 

I dialog med vårdnadshavare ska i god tid en utredning och plan upprättas som utvisar vil-

ken skolform som är bäst för eleven och tar ansvaret för elevens utveckling. Elev som på-

börjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen utifrån den upprättade 

individuella planen. 

 

Utbildningen har sin grund i en tydlig individualisering, med arbetet flexibelt organiserat 

utifrån elevens kunskapsutveckling och andra förutsättningar så att elevens mål för utbild-

ningen ska nås. 

 

När elevens mål är uppnådda ska eleven utan väntan kunna övergå till en annan utbildning, 

t ex annat introduktionsprogram eller nationellt program. Inget introduktionsprogram leder 

till en examen, utan tanken är att det ska leda till vidare utbildning eller arbete. 
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Individuell studieplan 
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan (Skolagen 17 kap 7§) samt eventu-

ellt åtgärdsprogram utarbetas (Skollagen 3 kap 9§). Planen ska utgå från ett helhetstänkande 

för eleven och samverkan med andra berörda instanser, exempelvis socialtjänsten, boenden 

för ensamkommande flyktingbarn eller arbetsförmedlingen, ska eftersträvas vid upprät-

tande av planen.  

Planen ska innehålla uppgifter om vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser 

och ämnesområden eleven gjort. Dessutom ska studieplanen innehålla uppgifter om ele-

vens studier i grundskolans ämnen samt andra insatser som är gynnsamma för elevens kun-

skapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen som eleven följer på ett intro-

duktionsprogram. (Gymnasieförordningen 1 kap 7§).  

Studieplanen ska utformas efter elevens behov och intressen, samt följas upp, utvärderas 

och vid behov revideras i samråd med eleven och dennes vårdnadshavare.  

 

Planen beslutas av rektor och ska godkännas av eleven och dennes vårdnadshavare eller 
motsvarande. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan i dialog med eleven upprättar en 
individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov (Läroplan för gymnasiesko-
lan, 2.6).  

Behörighet och antagning 
Behörighetskraven för introduktionsprogrammen regleras i Skolagen 17 kap 8-12§§. 

Generellt gäller att eleven saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 

nationellt program. 

Gymnasieskolans rektor fattar beslut om antagning till introduktionsprogram och kontakt tas 

med presumtiv elev och vårdnadshavare 

Elever som är behöriga till ett yrkesprogram kan om synnerliga skäl föreligger antas på yrkes-

introduktion eller individuellt alternativ.  

Frånvaro 

Elevens frånvaro registreras och följs upp varje vecka. Vid frånvaro, motsvarande reg-

lerna för risk att studiebidrag dras in, ska sammanställningen meddelas eleven och i före-

kommande fall vårdnadshavare. 

Om eleven uteblir mer än en månad i följd från utbildningen anses eleven ha avslutat 

utbildningen (Gymnasieförordningen 12 kap 4§). 
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Individuellt alternativ (IMIND) 

Syfte 

Grundläggande och förberedande utbildning och vägledning inför fortsatt utbildning på 

yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller etablering på arbetsmarknaden (Skolla-

gen 17 kap 3§). 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett nationellt program och som förbereder sig till yrkesintroduktions-

programmet, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. 

Speciellt är utbildningen inriktad mot elever som är studie-/yrkesobestämda med 

betydande kunskapsbrister och/eller svag motivation. 

Elever från grundsärskolan kan om de vill och av rektor bedöms klara utbildningen gå på 

individuellt alternativ. En utredning ska då finnas som ligger till grund för den elevens 

individuella studieplan. 

Studieform 

Utbildningen genomförs i enlighet med individuellt upprättad studieplan (se ovan) och kan 

innehålla såväl grupp- som enskild undervisning samt praktik eller arbetsplatsförlagd ut-

bildning.  

Utbildningens längd 

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov och kan pågå upp till fyra år 

avseende heltidsstudier. 

Behörighetskrav 

Utbildningen står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behö-

righet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för elever som ska erbjudas språkintro-

duktion. Elever som är behöriga till ett yrkesprogram kan om synnerliga skäl föreligger antas 

till individuellt alternativ. (Skollagen 17 kap 11 §) 

Huvudsakligt innehåll 

Individuellt alternativ ska anpassas efter den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

  

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och 

kan även innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasie-gemen-

samma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling 

kan ingå i utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap 6§)  

Sådana insatser kan vara exempelvis praktik eller arbetsplatsförlagt lärande samt vägled-

ning och motivationsskapande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckl-

ing. 

 
Dokumentation 

Gymnasieintyg, utvisande vilken utbildning och vilka betyg eleven har fått, utfärdas 

efter genomförd utbildning (Gymnasieförordningen 8 kap 21§). 
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Elev som läser grundskolekurser på individuellt alternativ utan att uppnå godkänt betyg ska 

få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne (Gymnasie-förord-

ningen 8 kap 20 §). 

 

Språkintroduktion (IMSPR) 

Syfte och målgrupp  

Utbildningen har till syfte att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbild-

ning (Skollagen 17 kap 3§) exempelvis utbildning inom vuxenutbildning och folkhögskola 

eller till etablering på arbetsmarknaden. Med nyanländ avses den som varit bosatt utomlands 

men som nu är bosatt i landet och har mindre än fyra års skolgång här (Skollagen 3 kap 

12a§).    

Studieform 

Utbildningen genomförs i enlighet med individuellt upprättad studieplan (se ovan) och kan 

innehålla såväl grupp- som enskild undervisning. 

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i tre grupperingar: Elever som studerar mot målen 

för grundskolans årskurs 3, elever som studerar mot målen för grundskolans årskurs 6 samt 

elever som studerar mot målen i grundskolan årskurs 9. Eleverna byter grupp när de har 

nått målen för respektive nivå i svenska som andraspråk. 

Utbildningens längd 

Utbildningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov. 

Behörighetskrav och antagning 
Utbildningen står öppen för nyanlända ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det 
svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns 
särskilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion. (Skollagen 17 kap 12§) 

Antagningen till utbildningen sker kontinuerligt under läsåret. 

Huvudsakligt innehåll 

Utbildningen ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som 

andraspråk. I övrigt ska utbildningen innehålla de kurser som eleven behöver för sin fort-

satta utbildning, vilket kan omfatta grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i 

och kurser i gymnasieämnen. (Gymnasieförordningen 6 kap 8 §) 

 

Elevens kunskapsutveckling ska bedömas fortlöpande för att eleven så snart som möjligt 

ska komma vidare i sin utbildning (Gymnasieförordningen 6 kap 7§). 

 

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling ingår i utbild-

ningen (Gymnasieförordningen 6 kap 8§). Exempel på sådana insatser är information om 

och vägledning i det svenska samhället samt mot fortsatt utbildning och arbetsmarknad. 

Praktik kan erbjudas eleverna som ett stöd i språkinlärningen. 
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I kontakten med elev och vårdnadshavare ska tolk eller annan tvåspråkig personal, t ex mo-

dersmålslärare medverka när det behövs för att undvika missförstånd. 

Den enskilde eleven ska få studiehandledning på modersmålet utifrån sitt be-

hov. 

 

Elev som har behov av simundervisning ska erbjudas detta. 

Dokumentation 

Gymnasieintyg, utvisande vilken utbildning och vilka betyg eleven har fått, utfärdas 

efter genomförd utbildning (Gymnasieförordningen 8 kap 21 §). 

 

Elev som läser grundskolekurser utan att uppnå godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning 

av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne (Gymnasieförordningen 8 kap 20§). 

 

Preparandutbildning (IMPRE) 

Syfte 

Utbildningen har till syfte att elever som fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha 

uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet 

(Skollagen 17 kap 3§). 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs 

för behörighet till ett visst nationellt program och som bedöms kunna uppnå denna 

behörighet genom ytterligare maximalt ett års studier.  

Studieform 

Utbildningen genomförs i enlighet med individuellt upprättad studieplan (se ovan) och kan 

innehålla såväl grupp- som enskild undervisning. 

Utbildningens längd 

Utbildningen får normalt pågå högst ett år och avser heltidsstudier. Om det finns synner-

liga skäl får preparandutbildningen förlängas till två år. (Skollagen 17 kap 5-6§§) 

 

Behörighetskrav 

Utbildningen står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behö-

righet till alla nationella program (Skollagen 17 kap 9§). 

 

Huvudsakligt innehåll 
Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen eleven behöver för att uppnå önskad be-
hörighet. Utbildningen får även innehålla ytterligare grundskoleämnen, dock inte sådana 
som eleven har godkända betyg i. Utbildningen kan även innehålla kurser från nationella 
program och, i mindre omfattning, andra insatser som är gynnsamma för elevens kun-
skapsutveckling. (Gymnasieförordningen 6 kap 3§) 
Exempel på insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling kan vara praktik samt vägled-
ning och motivationsskapande insatser. 
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Dokumentation 

Gymnasieintyg, utvisande vilken utbildning och vilka betyg eleven har fått, utfärdas 

efter genomförd utbildning (Gymnasieförordningen 8 kap 21 §). 

 

Elev som läser grundskolekurser utan att uppnå godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning 

av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne (Gymnasieförordningen 8 kap 20§). 

 

Yrkesintroduktion (IMYRK) 

Syfte 

Yrkesintroduktionen ska ge eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem 

att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram (Skol-

lagen 17 kap 3§).  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett nationellt program och som förbereder sig för ett yrkeprogram, an-

nan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. 

 
Studieform 

Utbildningen genomförs i enlighet med individuellt upprättad studieplan (se ovan) och 

kan innehålla såväl grupp- som enskild undervisning. Utbildningen ska innehålla arbets-

platsförlagd utbildning eller praktik men får skolförläggas helt om detta uppenbart bäst 

gynna eleven (Gymnasieförordningen 6 kap 5§).  

Utbildningens längd 

Utbildningen är ett år avseende heltidsstudier, men kan utifrån elevens önskemål, 

förutsättningar och behov fastställas för upp till tre år. 

Behörighet 

Utbildningen står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behö-

righet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för elever som ska erbjudas språkintro-

duktion. Elever som är behöriga till ett yrkesprogram kan om synnerliga skäl föreligger antas 

till yrkesintroduktion. (Skollagen 17 kap 11 §) 

Utbildningen kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. Utformad för en 

grupp elever är utbildningen sökbar.  

 
Huvudsakligt innehåll 

Utbildningen anpassas utifrån den enskilde elevens behov, möjligheter och önskemål.  

Utbildningen ska i huvudsak innehålla yrkesutbildning. Den får innehålla hela eller delar av 

kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans 

nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning samt grundskoleämnen som 

eleven saknar godkända betyg i. Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller 

praktik. (Gymnasieförordningen 6 kap 5§) 
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Även andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling kan ingå (Gymnasie-förord-

ningen 6 kap 5§), exempelvis vägledning och motivationsskapande insatser.  

Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån det lokala eller regionala arbetslivets behov och 

efterfrågan. Samverkan med andra kommuner eftersträvas när det gäller utbildningar inom 

yrkesintroduktion.  

 

Dokumentation 

Gymnasieintyg, utvisande vilken utbildning och vilka betyg eleven har fått, utfärdas 

efter genomförd utbildning (Gymnasieförordningen 8 kap 21 §). 

 

Elev som läser grundskolekurser utan att uppnå godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning 

av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne (Gymnasieförordningen 8 kap 20§). 


