
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett program för dig som är intresserad av hur

företag och organisationer fungerar. Programmet ger dig bland

annat kunskaper om hur du gör för att lyckas med att skapa nya

idéer som till exempel kan utmynna i ett eget företagande.

Det är ett högskoleförberedande program.

I denna inrikting får du kunskaper om företagets ekonomi och villkor.

Programmet handlar om:

Entreprenörskap: Lär dig driva och utveckla företag.

Marknadsföring: Lär dig att marknadsföra och nå ut till dina

kunder.

Finansiering och kalkylering: Lär dig räkna på lönsamhet och vad

investeringar kommer att kosta ditt företag.

Bokföring: Lär dig hålla reda på de pengar som kommer in och ut

ur ditt företag.

Organisation: Lär dig leda grupper och fördela arbetsuppgifter

inom "ditt" företag.

Ekonomi

Efter gymnasiet

Programmet ger dig möjlighet till

framtida högre studier på högskola

eller universitet inom många

områden inom ekonomi- och

samhällsvetenskap.

Läs vidare till exempelvis:

Civilekonom

Ekonom

Marknadsförare

Ledarskapsutbildningar

Fastighetsmäklare

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 p 

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/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 p 

Företagsekonomi 1 100 p 

Privatjuridik 100 p 

Moderna språk 100 p 

Psykologi 1 50 p

INRIKTNING 300 p 

EKONOMI:

Entreprenörskap & företagande 100 p 

Företagsekonomi 2 100 p 

Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 p 

Exempel på kurser 

Ledarskap och organisation 100 p 

Grafisk kommunikation 1 100 p 

Naturkunskap 2 100 p 

Entreprenörskap 100 p 

Retorik 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 

Marknadsföring, Engelska 7, Modersmål, Film och

TV produktion

"På Ekonomiprogrammet lär du dig driva

företag både i teorin och i praktiken."




