
Preparandutbildning  

 

Syftet med preparandutbildning är att elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att 

ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet.  

Preparandutbildningen står öppen för ungdomar som saknar ett eller flera av de godkända 

betyg som krävs för behörighet till de nationella programmen. Det betyder att utbildningen 

kan bli aktuell både för elever som inte är behöriga till något nationellt program och för elever 

som är behöriga till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program.  

Preparandutbildningen ska utformas för en enskild elev. Utbildningen inrättas alltså inte i 

förväg och något ansökningsförfarande är inte aktuellt. Det finns dock inget som hindrar att 

flera elever har en utbildning med samma innehåll.  

Elever som uppnår behörighet till ett nationellt program under läsårets gång kan, om det 

finns plats, antas till ett nationellt program. Ju tidigare under läsåret övergången sker desto 

större blir naturligtvis elevens möjligheter att följa undervisningen i normal studietakt. Om 

behörigheten uppnås i slutet av läsåret är det sannolikt mest lämpligt att elever söker till det 

aktuella programmet läsåret efter.  

Preparandutbildning för en elev ska pågå högst ett år. Om huvudmannen för utbildningen 

finner att det finns synnerliga skäl kan dock preparandutbildningen förlängas till två år.  

Elever som efter preparandutbildningen inte är behöriga till ett visst nationellt program kan 

söka till ett annat nationellt program till vilket de är behöriga. Hemkommunen ska också 

erbjuda obehöriga elever yrkes- introduktion eller individuellt alternativ och kan erbjuda 

elever program- inriktat individuellt val om eleven uppnått de behörighetskrav som gäller.  

 

Utbildningens innehåll  

Av förarbetena framgår att preparandutbildningen först och främst bör innehålla de 

grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som eleven behöver för att 

uppnå behörighet till ett visst nationellt program. Det framgår också att 

preparandutbildningen även bör kunna innehålla ytterligare grundskoleämnen, dock inte 

sådana ämnen som eleven har godkänt betyg i. Preparandutbildningen bör dessutom kunna 

innehålla kurser från nationella program och, i mindre omfattning, andra insatser som är 

gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Dessa frågor kommer sannolikt att regleras i en 

kommande förordning  

 
 

 


