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programplan  ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p
Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b och 2b  200 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b och 2  200 p
Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3  300 p

Programgemensamma ämnen  350 p
Företagsekonomi 1  100 p
Privatjuridik  100 p
Moderna språk  100 p
Psykologi 1  50 p

Inriktningar:
Juridik  300 p
Filosofi 1  50 p
Affärsjuridik  100 p
Rätten och samhället  100 p
Psykologi 2a  50 p

Ekonomi  300 p
Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Matematik 3b  100 p

Programfördjupningar  300 p
Här ges några exempel:
Engelska 7  100 p
Entreprenörskap och företagande  100 p
Filosofi 2  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Marknadsföring   100 p
Redovisning 2  100 p
Grafisk kommunikation 1  100 p
Politik och hållbar utveckling  100 p
Ledarskap och organisation  100 p
Naturkunskap 2  100 p
textkommunikation  100 p
Religionskunskap – specialisering  100 p
Internationella relationer  100 p
Internationell ekonomi  100 p
Sociologi  100 p
Litteratur  100 p
Retorik  100 p
Etnicitet och kulturmöten  100 p

Geografi 1  100 p
Historia 2a  100 p

Individuellt val  200 p

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett  
kvitto på att du är förberedd för hög-
skolestudier. Du måste ha ett godkänt 
gymnasiearbete för att få ut din 
examen.

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det 
indivduella valet är någon kurs i Idrott 
och hälsa. Kurserna En 7, Ma 3b, 
Ma 4, Nk 2, kan även erbjudas under 
programfördjupningen.
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katja holböll:  Min dröm är att 
plugga juridik utomlands 
vi är på Borgarskolan i Malmö för 
ett besök på Ekonomiprogrammet 
med inriktning juridik. Här tränas 
studenterna i så väl lag och rätt som 
i företagsekonomi. Katja Holböll går 
andra året och har även engagerat 
sig som ordförande i elevkåren.

Varför blev det just ekonomipro-
grammet?

– Jag valde det här programmet 
för att det kändes roligt och lite 
mer speciellt med en inriktning. 
Dessutom tänkte jag att juridik var 
något som jag skulle vilja jobba med 
i framtiden, säger Katja.

Katja och hennes klasskompisar 
läser samma kurser som de vanliga 
ekonomieleverna under första året 
och kan sedan välja inriktning och 
särskilda kurser under andra och 
tredje året.

– vi kan läsa internationell 
juridik, privatjuridik och affärsjuri-
dik. Det bästa med programmet är 
våra juridiklärare som verkligen är 
jättebra och gör ämnet levande och 
intressant, berättar Katja.

För att göra juridiken verklig-
hetsnära samarbetar Borgarskolan 
med Lunds tingsrätt.

– vi har varit med vid olika 
rättegångar för att få se hur den 
juridiska processen går till. Nu 
under andra året ska vi även åka till 
tingsrätten och göra ett rollspel där 
vi får genomföra en hel rättegång. 
Några kommer att vara advokater, 
någon åklagare och några nämnde-
män. Det ska bli jätteroligt, säger 
Katja.

Motsvarar gymnasiet dina förvänt-
ningar?

– Det är faktiskt roligare än jag 
trodde att det skulle vara. Jag har 
till och med längtat tillbaka till sko-
lan under sommaren. visst måste 
man ta mer ansvar än tidigare, men 
det är bara bra. Allt är mer rakt på 
sak nu, skrattar Katja.

I klassen är alla ambitiösa och 
vill göra bra ifrån sig. Samtidigt 
finns det en stark sammanhållning. 
än så länge vet inte Katja vad som 
händer efter gymnasiet, mer än 
att hon vill läsa vidare så små-
ningom.

– Drömmen är att plugga juridik 
utomlands, avslutar hon.
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Läs mer på webben:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se

När du har läst ekonomiprogrammet har 
du på vissa skolor möjlighet att läsa extra 
kurser för att bli diplomerad gymnasie-
ekonom. Det innebär att du får en examen 
och kan efter gymnasiet börja arbeta som 
exempelvis ekonomiassistent eller redovis-
ningsassistent. För att kunna bli diplomerad 
gymnasieekonom måste du ha läst minst 
600 poäng ekonomiska ämnen, varav minst 
400 poäng i ämnena företagsekonomi och 
entreprenörskap. Du måste även läsa till 
minst steg 2 i moderna språk. 

Du kan även välja att vidareutbilda dig på 
högskola. Eftersom ekonomiprogrammet 
är ett högskoleförberedande program har 
du möjlighet att läsa vidare inom de flesta 
ämnen.

☞ Efter gymnasiet


