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Ekonomiprogrammet

Att läsa på Ekonomiprogrammet ger dig en 
perfekt grund för vidare studier på hög-
skola och universitet. 

Vad lär du dig här? 
Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, 
företagsekonomi, företagande, juridik och psyko-
logi. Du får lära dig vad som krävs för att starta 
och driva företag, det vill säga allt om affärsplan, 
ledarskap, organisation, entreprenörskap och 
marknadsföring och du samlar på dig kunskaper 
som är användbara både i privatliv och i arbetsliv. 
Här får du även verktygen för att arbeta målin-
riktat och kreativt och utveckla din samarbets-
förmåga. 

Hur jobbar vi? 
Utbildningen bedrivs i tätt samarbete med närings-
livet och genom Ung Företagsamhet får du starta 

och driva ditt eget företag − utifrån din egen af-
färsidé. Din dator är ett självklart hjälpmedel inom 
layout, bokföring, löneadministration med mera.  

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande 
och du har goda chanser att maximera dina 
meritpoäng. 

Kortfakta
Högskoleförberedande  

program
Omfattning 2500 poäng

Erbjuds på 
Birger Sjöberggymnasiet 
Magnus Åbergsgymnasiet

Ekonomiprogrammet är ett brett program för dig som är intresserad av ekonomi, 
juridik och samhällsvetenskapliga ämnen. Hos oss kan du välja att antingen 
fördjupa dig inom ekonomi eller juridik. 



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS
Ekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Juridik
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 50

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
Ekonomi
Marknadsföring
Affärsjuridik
Redovisning 2

Juridik
Entreprenörskap och företagande
Marknadsföring
Humanistisk-/Samhällsvetenskaplig
specialisering  

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Vill du veta mer? 
Gå in på birgersjoberggymnasiet.se eller magnusabergsgymnasiet.se för 
mer information om programmet och kontaktuppgifter för att  
komma och skugga. Vi ses! 

kunskapsforbundet.se

MÅG = finns att välja enbart på Magnus Åbergsgymnasiet

MÅG


