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EKONOMI
ekonomi
EKONOMIprogrammet
Ekonomiprogrammet är en bred högskoleförberedande utbildning som
ger dig kunskaper för att starta, driva, leda och organisera ett företag.
Under din utbildning kommer du att själv få starta och driva ett företag
i samarbete med Ung Företagsverksamhet. Detta kommer att göras som
en del av ditt gymnasiearbete och gäller oavsett vilken inriktning på
programmet du väljer. Utbildningen ger dig även behörighet till studier
på universitet och högskola inom exempelvis ekonomi, juridik och sam
hällsvetenskap.
teknik Du kan även välja att direkt efter gymnasiet söka vissa
enklare ekonomijobb. Alla elever på ekonomiprogrammet får prova på
ämnena företagsekonomi och juridik under första året. Därefter har du
möjlighet att göra det riktiga valet av inriktning till åk 2, så att du verkli
gen vet vilken som är rätt för dig.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1b, 2b

200

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b, 2

200

Svenska 1, 2, 3 /
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 350 p
Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

– Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3

100

– Programfördjupning* Ekonomi 300 p

Inriktning Ekonomi

Marknadsföring

100

Tillsammans med dina klasskamrater och lärare kommer du att ut
forska ekonomiämnet djupare. Du kommer dels att lära dig de teoretiska
kunskaperna, men också få praktiskt öva genom att själv starta och
driva ett företag i kursen entreprenörskap och företagande. Inom denna
inriktningfördjupar du dig i ämnena företagsekonomi, samhälls
ekonomi, marknadsföring och ledarskap.

Ledarskap och organisation

100

Internationell ekonomi

100

– Inriktning Juridik 300 p
Filosofi 1

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2 a

Inriktning juridik
Tillsammans med dina klasskamrater och lärare kommer du att ut
forska juridiken djupare. Du får lära dig mer om vilka lagar och regler
som styr vårt samhälle. Under studietiden hos oss kommer du exempel
vis att få göra studiebesök vid en domstol. Om du i framtiden vill arbeta
som advokat, åklagare, kriminolog eller domare så är det här rätt inrikt
ning, eftersom den ger dig kunskaper som i sin tur ger dig försprång i
dina vidare studier på högskola eller universitet.

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.

50

Affärsjuridik

50

– Programfördjupning* Juridik 300 p
Entreprenörskap och företagande

100

Ledarskap och organisation

100

Sociologi

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

