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INTRODUKTIONSPROGRAM 
Introduktionsprogram ger obehöriga  
elever möjlighet till en gymnasieutbildning. 
Via programmen kan eleven bli behörig  
till ett nationellt program, förberedas för 
arbets-marknaden eller gå vidare till annan 
utbildning. Introduktionsprogrammen ska 
tillgodose obehöriga elevers individuella 
förutsättningar för studier. 
 

FYRA INTRODUKTIONSPROGRAM: 
Programinriktat val 
Syftar till att ge elever en utbildning som är 
inriktad mot ett visst nationellt program. Eleven 
ska så snart som möjligt kunna antas till det 
nationella programmet.  

Du behöver vara godkänd i: svenska/svenska 
som andra språk + engelska eller matematik +  
fyra andra ämnen eller svenska/svenska som 
andra språk + engelska + matematik + tre  
andra ämnen. 
 

Yrkesintroduktion 
Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få 
en yrkesinriktad utbildning som gör det möjlig 
att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 
leder till studier på ett nationellt yrkesprogram.  
 
Individuellt alternativ (IA) 
Syftet med individuellt alternativ är att ge elever 
tillräckligt med kunskap för att kunna gå vidare 
till annat introduktionsprogram, nationellt 
program, annan fortsatt utbildning eller till 
arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för 
enskild elev och vänder sig till de elever som 
saknar behörighet till ett nationellt program.  
 
Språkintroduktion 
Syftet med språkintroduktion är att ge 
nyanlända ungdomar en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket, vilket  
gör det möjligt för dem att gå vidare i 
gymnasieskolan eller annan utbildning.  
 



 

 

KONTAKTA OSS  
Anna-Karin Leandersson, rektor, Tel: 054-540 35 52 
E-post: anna.karin.leandersson@karlstad.se 
Johan Ekström, rektor. Tel: 054-540 46 27 
E-post: johan.ekstrom@karlstad.se 

 
Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 00 00 
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  DU ERBJUDS PLATS: 
Du behöver inte ansöka till ett introduktions-
program. Är du obehörig till ett nationellt 
program efter årskurs 9, erbjuds du automatiskt 
plats på IM. 

Dina behov och förutsättningar avgör  
vilken av verksamheterna som passar dig bäst.  

Vilka ämnen eller kurser du läser och  
hur lång din utbildning på introduktions-
programmet blir, beror på dina förutsättningar.  
 

INDIVIDUELL STUDIEPLAN: 
Tillsammans med din mentor gör du i början  
av läsåret en individuell studieplan, som är din 
planering för att nå dina mål. Om det fungerar 
med din studieplan och dina förkunskaper kan 
du läsa vissa gymnasiekurser på IM.  
 

MINST 23 TIMMAR: 
Du går i skolan på heltid, vilket innebär minst 
23 timmar varje vecka. Dessa 23 timmar kan 
bestå av lektioner och/eller praktik. Dessa  
23 timmar motsvarar undervisningstiden på 
gymnasieskolans yrkesprogram.  

Elever som har förutsättningar att 
tillgodogöra sig mer undervisningstid kan 
behöva det för att uppfylla utbildningens syfte.  
 

MER INFORMATION OCH KONTAKT: 
Läs mer om utbildningen på 
karlstad.se/nobelgymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 

 
Du kan också kontakta din studie- och 
yrkesvägledare eller rektorer eller studie-  
och yrkesvägledare på IM. 


