
EKONOMIPROGRAMMET
På ekonomiprogrammet får du en bra grund för 
vidare studier till exempelvis civilekonom/ekonom, 
revisor, fastighetsmäklare, jurist, polis, kriminolog, 
eller marknadsförare

Förutom gymnasiegemensamma ämnen och andra inriktningsval får du chansen att lära dig 
mer om ekonomi, företagande och juridik. Du får grundläggande kunskaper om exempelvis 
marknadsföring, bokföring, affärsplaner, lagar, uppbyggnad av svensk och internationell rätt. 
Inom programmet finns två olika inriktningar som du väljer inför årskurs 3, ekonomi eller juridik. 
Inriktningsvalet innebär att du fördjupar dig mer inom ekonomiska eller juridiska kurser.  

Du får också möjligheten att starta och driva eget företag inom UF (Ung Företagsamhet) på 
skoltid. Detta ger en bra grund och förståelse för framtiden även om du inte själv vill bli 
egenföretagare.

Förutom en allmän behörighet till många utbildningar på universitet kommer du få grunderna 
som ger dig ett stort försprång för vidare studier i ämnen som behandlar bland annat ekonomi, 
juridik eller marknadsföring.

Ekonomiprogrammet är ett bra val för dig som är intresserad av att studera vidare eller jobba 
som egenföretagare i framtiden!

  Foto: Fastighetsbyrån
Emma Pettergård, (23 år) 
mäklare. 
“Ekonomiprogrammet var 
intressant och jag kände mig 
väl förberedd när jag började 
på universitetet.” 



Här kan du se vilka kurser som ingår eller 
kan väljas

Gymnasiegemensamma kurser

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

Programgemensamma kurser

● Företagsekonomi 1
● Privatjuridik
● Moderna språk
● Psykologi 1

Inriktning ekonomi

● Entreprenörskap och företagande
● Företagsekonomi 2
● Matematik 3b

Inriktning juridik

● Affärsjuridik
● Rätten och samhället
● Psykologi 2a

Gymnasiearbete

Programfördjupning/individuellt val

Kurser som kan erbjudas

● Moderna språk
● Ledarskap och organisation
● Naturkunskap 2
● Matematik 3b (inriktning juridik)
● Engelska 7
● Kriminologi
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