
Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
 
 

100
100

 
 

100
 

100

100

 
100
100

 
 

100
 

100

 
100 

 
 
 
 

50 
 
 
 
 

100

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi 1
Moderna språk
Privatjuridik
Psykologi 1

100
100
100

50

Inriktning ekonomi
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Redovisning eller marknadsföring 
Företagsekonomi specialisering
Ledarskap och organisation

100

100

100
 

100

100
100

Inriktning juridik
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Filosofi
Psykologi 2a
Humanistisk och samhällsvetenskaplig      
specialisering
Sociologi eller engelska 7
Retorik

 100
100
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50
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Individuellt val 100 100

Gymnasiearbete 100

800 850 850

Poängplan

Med reservation för ändringar.
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I EKONOMIPROGRAMMET
Inriktningar

• Ekonomi
• Juridik 

 
Lös juridiska problem eller  
starta eget företag
Är du intresserad av samhällsfrågor, att få  
lära dig grunderna i bokföring, marknads-
föring, juridiska problem eller har en dröm 
om att någon gång starta ett eget företag? 
Ekonomiprogrammet är en högskoleförbere-
dande utbildning som ger dig goda kunskaper 
om hur människor fungerar, tänker, känner 
och handlar för att kunna ta bra beslut som 
ekonom eller jurist. Alla elever som går 
ekonomiprogrammet har möjlighet att starta 
och driva eget företag i åk 3.  

Diplomerad gymnasieekonom 
När du avslutar din utbildning hos oss kan  
du bli diplomerad gymnasiekonom. Diplome-
ringen innebär att du under utbildningen har 
uppnått ett antal kompetenser som förbereder 
dig för ett arbetsliv inom ekonomi. Detta kan 
ge dig möjlighet till ett jobb inom ekonomi 
efter studenten samtidigt som du har gått ett 
högskoleförberedande program.

Inriktning ekonomi
Inom ekonomi får du läsa företagsekonomi 2, 
matematik 3 och entreprenörskap och före-
tagande. Kurserna, företagsekonomi-speciali-
sering, ledarskap och organisation, ingår som 
programfördjupningar. Du väljer själv om  
du vill lägga till fördjupningskurs inom mark-
nadsföring eller redovisning.

Inriktning juridik
Inom juridik får du läsa filosofi, affärsjuridik, 
rätten & samhället samt psykologi 2a. Kurser- 
na retorik, engelska 7 och humanistisk och 
samhällsvetenskaplig specialisering ingår som 
programfördjupningar. I juridikinriktningen 
kommer du få jobba nära arbetslivet tillsam-
mans med företag, myndigheter och organisa-
tioner samt få möjligheten att samarbeta med 
nordiska juristakademien och vara med i skol 
SM i juridik.

• Driva eget företag i åk 3, med  
organisationen Ung Företagsamhet.

• Möjlighet att bli diplomerad  
gymnasieekonom.

• Du väljer inriktning inför åk 2.

År 1    År 2     År 3


