
 

 

EK 

EKONOMIPROGRAMMET 

Är du entreprenör med affärsidéer?  
Är ekonomi och juridik områden som  
du vill studera vidare inom? Ekonomi-
programmet är ett studieförberedande 
program som ger dig en gedigen grund-
utbildning för vidare studier. 
 
Här får du lära dig samhällsekonomi, företags-
ekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får 
också kunskap om ekonomiska förhållanden  
i samhället, om olika länders förutsättningar  
för handel och grunderna för internationella 
sammanslutningar och avtal. 

Du lär dig också om villkor för hållbar  
utveckling, både ur miljösynpunkt som 
ekonomiskt och socialt. Du studerar även 
psykologi vilket ger dig perspektiv på hur 
människor kan tänka och känna. 

Utbildningen ger dig kunskap om företagens roll  
i samhällsutvecklingen och vilka juridiska och 
etiska aspekter som följer av företagande. Du får 
även möjlighet att starta ditt eget företag inom 
ramen för Ung Företagsamhet. 

Utbildningens mål är att utveckla din förmåga 
att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Det innebär att du tränas i att söka, sovra, 
sammanställa, analysera och värdera information 
och på ett vetenskapligt sätt redovisa den. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/tingvallagymnasiet 
 
 

 
Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS  
Elisabeth Gunnarsson, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 16 32 
E-post: elisabeth.gunnarsson@karlstad.se 

Tingvallagymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Tingvallagatan 6, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 16 50 
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KURSER PÅ EKONOMIPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA  
ÄMNEN 1 250 POÄNG 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Engelska 6  ....................................................................  100 p 
Historia 1b  ....................................................................  100 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Matematik 1b  ...............................................................  100 p 
Matematik 2b  ...............................................................  100 p 
Naturkunskap 1b  .........................................................  100 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1b  ..................................................  100 p 
Samhällskunskap 2  ....................................................  100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 POÄNG 
Företagsekonomi 1  .....................................................  100 p 
Privatjuridik  ..................................................................  100 p 
Moderna språk  .............................................................  100 p 
Psykologi 1  .....................................................................  50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 300 POÄNG  

EKONOMI 

Entreprenörskap och företagande  ............................  100 p 
Företagsekonomi 2  ...................................................... 100 p 
Matematik 3b  ..............................................................  100 p 
 
Programfördjupningar 300 poäng 
Företagsekonomi-specialisering  ...............................  100 p 
Marknadsföring  ...........................................................  100 p 
Retorik  ...........................................................................  100 p 
 
JURIDIK 

Filosofi 1  ........................................................................... 50 p 
Affärsjuridik  ..................................................................  100 p 
Rätten och samhället  .................................................  100 p 
Psykologi 2  ......................................................................  50 p 
 
Programfördjupningar 300 poäng 
Retorik  ...........................................................................  100 p 
Kriminologi  ...................................................................  100 p 
Matematik 3b/Internationella relationer  ................  100 p 


