
 

Programinriktat individuellt val  

Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 

programmet.  

Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg 

från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i 

svenska eller svenska som andraspråk och  

 i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller  

 i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.  

 

En huvudman som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat individuellt val 

som är inriktat mot det yrkesprogram som eleverna ska göras behöriga till och därmed kunna 

gå över till.  

För programinriktat individuellt val gäller att utbildningen erbjuds för en grupp elever och att 

den därmed blir sökbar. Det innebär att utbildningen inrättas i förväg och att utbildningens 

innehåll är fastlagt innan eleven söker. En ansökan till programinriktat individuellt val som 

utformats för en grupp elever ska lämnas in till den sökandes hemkommun. Om den sökta 

utbildningen anordnas av en annan huvudman ska kommunen omedelbart sända ansökan 

vidare dit.  

Efter ansökningstidens utgång fattar den anordnande huvudmannen beslut om mottagande 

av de sökande som uppfyller behörighetskraven. Räcker platserna till alla mottagna, ska de 

också antas. Om platserna inte räcker till alla mottagna måste ett urval göras. Då gäller 

samma regler gäller som för de nationella programmen. Att ett program ska utformas för en 

grupp elever utesluter inte att det rent faktiskt blir bara en elev som antas till utbildningen. En 

elev som går programinriktat individuellt val kan bli behörig till ett nationellt program när som 

helst under året. Elever som uppnår behörighet till ett nationellt program under läsåret har 

inte per automatik rätt till en plats på det nationella program som utbildningen inriktas mot. 

Det är ett beslut som måste fattas från fall till fall men givet syftet med utbildningen är det 

önskvärt att skolorna har beredskap för att ta in eleven på det nationella programmet.  

Utbildningens innehåll  

Enligt förarbetena bör utbildningen på programinriktat individuellt val innehålla de 

grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för att bli behörig till ett yrkesprogram. 

Det framgår även att kurser från ett nationellt yrkesprogram och arbetsplatsförlagt lärande 

bör ingå i utbildningen. Dessa frågor kommer sannolikt att regleras i en kommande 

förordning.  


