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Frågor & Svar – Yrkesintroduktion (IMY) 

 

1. Vad läser jag på Yrkesintroduktion (IMY) 

Du läser de grundskoleämnen som du saknar för att bli behörig till 

gymnasiets yrkesprogram. Man läser också en introduktionskurs på 

knappt 3 timmar i veckan med en yrkeslärare. 

 

2. Vad blir jag om jag läser på IMY? 

Du blir behörig till gymnasiets yrkesprogram och du får en bra grund att 

stå på, eftersom du blir väl förberedd genom introduktionskurserna. 

 

3. Vilka inriktningar kan jag välja inom IMY? 

Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 

Naturbruksprogrammet, Hantverksprogrammet: barberare, frisör, textil, 

stylist. 

 

4. Får jag betyg i introduktionskursen? 

Nej, men du får bra förkunskaper och du får känna på om det kan vara 

rätt program. Du måste inte läsa det program som du har läst introduktion 

mot. 

 

5. Hur länge läser jag på IMY? 

De flesta (95 procent) läser det på ett år. 

 

6. Vad är Yrkespaket? 

Yrkespaket är en utbildning inom Yrkesintroduktion där du endast läser 

yrkeskurser mot ett specifikt yrke samt SV/SVA grund om du inte har det 

sedan tidigare. Utbildningen är tvåårig och du är ute på APL (praktik) 

minst halva studietiden. Andra halvan är du på skolan och läser 

yrkeskurser och SV/SVA. 

 

7. Vilka yrkespaket kan jag läsa? 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) förskoleassistent, Hantverksprogrammet 

(HV) Frisör och Barberare samt Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

Undersköterska. 

 

8. Vem får läsa yrkespaket? 

Den som är obehörig till gymnasiets yrkesprogram, som är mycket 

intresserad av ett visst yrke och som snabbt vill komma ut i arbetslivet. 

Det är mycket ovanligt att man får läsa yrkespaket direkt från 
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grundskolan. Det är bättre att prova ett år på t.ex. IMA eller IMY innan du 

bestämmer dig för att läsa yrkespaket.   

 

9. Varför ska jag läsa yrkespaket och inte en hel gymnasieutbildning? 

Det bästa är ju att läsa en gymnasieutbildning men om du vill bli klar lite 

snabbare eller inte kommer att bli behörig innan du blir 20 år är ett 

yrkespaket en bra väg ut i arbetslivet.  

 

10. Får jag betyg på Yrkespaket? 

Ja, du får betyg i SV/SVA grund om du inte har det sedan tidigare, och du 

får betyg och gymnasiepoäng för de yrkeskurser som ingår.  

 

11. Får jag gymnasieexamen på Yrkespaket? 

Nej, men du får ett gymnasieintyg som visar för arbetsgivaren vad du 

kan.  

 

 

 


