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Som elev på Ekonomiprogrammet får du möjlighet att åka på en studie-

resa i Europa för att titta närmare på internationellt företagande. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

VILKEN ÄR DIN DRIVKRAFT?



FÖR DIG SOM VILL 
UTVECKLA OCH 
DRIVA FÖRETAG

Ekonomiprogrammet kommer att väcka 

och utveckla entreprenören inom dig. Och 

du kommer få en bättre förståelse för

företagarens roll i samhället.

Under studietiden kommer du att läsa om 

handel mellan länder, och företagens roll 

och ansvar i en globaliserad värld. Du får 

insikt i människors sätt att tänka,

känna, handla och samspela

med och mellan varandra.

Du får lära dig om lagar och regler och dess 

betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du 

får förståelse för hur svensk lagstiftning 

påverkas och styrs av internationell rätt. 

Du kommer att utveckla din förmåga till att 

analysera och bedöma juridiska problem. 

Utbildningen ger dig en bra grund för vidare 

studier inom till exempel ekonomi, juridik 

och samhällsvetenskap.

FÖRSTA ÅRET
Första året läser vi gymnasiegemensam-

ma ämnen och en grundläggande kurs i fö-

retagsekonomi. Du gör ett miniprojekt där 

du jobbar med affärsidéer, budgetering, 

tidsplaner med mera och får presentera 

arbetet för dina klasskamrater.

ANDRA ÅRET
I tvåan läser du mer företagsekonomi 

och fördjupar dig inom redovisning. 

Ledord för andra året är organisation/

ledarskap, marknadsföring, redovisning 

och finansiering. Alla tvåor får driva ett 

UF-företag från affärsidé och uppstart, via 

genomförande och slutligen avveckling. 

Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler, 

sköta bokföring, använda sociala medier 

för företag, utforma broschyrer och annat 

informationsmaterial.

TREDJE ÅRET
Under ditt sista år får du mer specialise-

rade kunskaper inom ekonomi. Du läser 

fördjupningar inom till exempel organisa-

tion och ledarskap. Du gör några veckors 

praktik på företag där du får erfarenhet 

och kan knyta kontakter. I trean skriver 

du också ditt gymnasiearbete.

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 & 2, 200 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1, 100 p

Moderna språk, 100 p

Privatjuridik, 100 p

Psykologi 1, 50 p

INRIKTNINGAR 300 P

EKONOMI

Entreprenörskap och företa-

gande, 100 p

Företagsekonomi 2, 100 p

Matematik 3b, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna 
och läs 

mer!


