
 

 

Hur har det gått? Intervjuserie med tidigare elever från IM. 
Milad Ahmadi - Introduktionsprogrammen, individuellt alternativ (2017–2018) 
 

Från IM (”IA”) till högskolan i Jönköping 
 
Hej Milad! 
 
Stort grattis till din gymnasieexamen från naturvetenskapliga programmet på Nyköping 
gymnasium och din plats på högskola! 
Du gick drygt ett år på IA, vad var ditt mål under tiden på Introduktionsprogrammen? 
 

- Jag ville in på det naturvetenskapliga programmet, att min familj skulle vara stolt över mig och att jag 

skulle bli en framgångsrik person. Först ville jag bli optiker men senare ändrade jag mig och ville bli 

tandhygienist.  

Hur såg din studieplan ut?  
- Jag läste så många ämnen jag kunde för att få behörighet där ämnena fysik, kemi, biologi, 

samhällskunskap, historia, geografi, musik, bild, hemkunskap och slöjd ingick i studieplanen. Jag blev 

sen behörig och hade ett tillräckligt högt meritvärde för att komma in på det naturvetenskapliga 

programmet på Nyköpings gymnasium.  

Har du några tips till elever som börjar på Introduktionsprogrammen och har som mål att 
studera vidare på ett gymnasieprogram? 

- Även om du ännu inte vet vilket program du ska plugga på gymnasiet eller vad du vill bli i framtiden så 

ta din chans och din plats på IA vilket är gratis för dig och ger dig möjligheten att plugga vidare, 

antingen till högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Annars hamnar du på komvux 

där du behöver köpa litteraturen själv samt att du har mindre tid på dig för varje kurs att klara det.   

Hur var din tid på Nyköpings gymnasium? 
- Jag har väldigt bra minnen från hela gymnasietiden (2018–2020) och skaffade kompisar för livet, det 

var det bästa som kunde hända mig.  

Du fortsätter dina studier direkt efter gymnasietiden. Vad ska du studera? 
- Jag har precis börjat termin ett på högskolan i Jönköping där jag läser till tandhygienist.    

Tack för pratstunden Milad och lycka till med dina fortsatta studier! 
- Tack! 

 
 


