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Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen 
från     programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst 
ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. 
Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som 
redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. 
Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. 
Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett 
demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen 
ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem 
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. De ekonomiska sambanden i 
världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta 
konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 
kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika 
förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella 
sammanslutningar och avtal. 
 
Gymnasiearbete 
I slutet av ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du 
formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete 
som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. 
 
 

 
 

Poängplan Antal poäng 
 
Gymnasiegemensamma  1150 
Engelska 5 och 6 200 
Historia 1b 100 
Idrott och Hälsa 1  100 
Matematik 1b och 2 b  200 
Naturkunskap 1b  100 
Religionskunskap 1  50 
Samhällskunskap 1b och 2  200 
Svenska 1, 2 och 3 300 
 
Programgemensamma 350 
Företagsekonomi 1 100 
Moderna språk  100 
Psykologi 1    50 
Privatjuridik  100 
 
Inriktning Ekonomi 300 
Entreprenörskap och  
företagande 100 
Företagsekonomi 2 100 
Matematik 3b 100 
 
Inriktning Juridik 300 
Affärsjuridik 100 
Filosofi 1 50 
Psykologi 2a 50 
Rätten och samhället 100 
 
Programfördjupning skolans val 100 
Ledarskap och organisation         100 
Entreprenörskap 1         100
  
Programfördjupning valbart 100 
Engelska 7  100 
Matematik 4 100 
 
Gymnasiearbete  100 
 
Individuellt val 200 
 
Summa  2500 
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