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Ekonomiprogrammet
Programmets syfte
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en bred teoretisk 
utbildning som ger dig behörighet till högskolestudier efter gymnasiet. 
Samtidigt erbjuder vi möjligheter till praktiska kunskaper i olika former av 
företagande inom handel och näringsliv.

Programmets innehåll
På Hvitfeldtska finns två inriktningar. 
Inriktningar: ekonomi, juridik

År ett och år 2 är gemensamt för alla elever på programmet. Här får eleverna 
pröva på kurser i företagsekonomi och juridik. Dessutom får du färdigheter 
i entreprenörskap då du får starta och driva ett UF-företag. Under våren i 
årskurs 2 väljer du inriktning inför det tredje året.

Ekonomi
Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi, 
redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Inför 
årskurs 3 kan du välja en av följande fyra utgångar inom ekonomiinriktningen:

Affär
Utbildningen inom affär organiseras i projektform, där du får träna dig i att 
arbeta självständigt samtidigt som du tränar din samarbetsförmåga och 
utvecklar din personliga ledarstil. Dessutom ingår 12 veckors APL. Det ger 
dig en ovärderlig chans att få kontakter med olika företag och möjlighet att 
fördjupa de kunskaper du får i skolan. Hvitfeldtska samarbetar med bransch-
organisationen Svensk Handel och med ledande företag inom handel och 
näringsliv i Göteborg.

Det finns även möjlighet att du kan få din APL i år tre förlagd till något annat 
europeiskt land. Genom ett EU-projekt med internationell APL samarbetar vi 
idag med företag i England, Spanien, Tyskland, Frankrike och Malta.

Företagande
I företagande läser du kurserna företagsekonomi specialisering, ledarskap 
och organisation och marknadsföring. Kurserna i denna utgång utförs bland 
annat genom att du tillsammans med dina klasskompisar driver ett fiktivt 
företag i nära samarbete med Volvo lastvagnar.

Marknadsföring
Du läser samma kurser som i utgång företagande. Skillnaden är att dessa 
kurser är skolförlagda.

Redovisning
Här läser du kurserna redovisning, företagsekonomi specialisering samt af-
färsjuridik. Inriktningen ger dig kunskaper som gör att du kan börja arbeta på 
ett företags ekonomiavdelning, men det kräver att du tycker om att jobba 
med siffror och har tålamod att lösa större arbetsuppgifter.

Juridik
Inriktningen juridik ger dig fördjupade kunskaper om rättssystemets upp-
byggnad och om den juridiska arbetsmetoden. Under arbetet med kurserna 
varieras föreläsningar med studiebesök och rollspel inom olika ämnesområden.

I inriktningen ingår kurserna affärsjuridik, rätten och samhället, Humanistisk 
samhällsvetenskaplig specialisering, psykologi 2 och filosofi.
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Vill du veta mer om  
programmet kontakta:
Studie- och yrkesvägledare  
Åsa Andreasson 
Telefon: 031-367 30 33 / 073-069 95 33 
E-post: asa.andreasson@educ.goteborg.se

Rektor  
Jan Andersson 
Telefon: 072-218 85 50  
E-post: jan.andersson@ 
educ.goteborg.se

Poängplan: Ekonomi ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3
Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Entreprenörskap och 
företagande

100

Företagsekonomi 1 100

Företagsekonomi 2 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 33 33 34

Matematik 1 100

Matematik 2 100

Matematik 3 100

Naturkunskap 1b 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Modernt språk 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 100 100

Programfördjupning 300

Poängplan: Juridik ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3
Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Entreprenörskap  
och företagande

100

Företagsekonomi 1 100

Företagsekonomi 2 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 33 33 34

Matematik 1 100

Matematik 2 100

Affärsjuridik 100

Naturkunskap 1b 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1/ 
Psykologi 2

50+50

Religionskunskap/
Filosofi 1 

50+50

Samhällskunskap 1 b 100

Samhällskunskap 2 100

Modernt språk 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 100 100

Hum och Sam spec 100

Rätten och samhället 100


