
GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning: Ekonomi 
Ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som  
redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och  
organisation. Eleverna ska också ges färdigheter i att starta  
och driva ett företag.  

Inriktning: Juridik 
Ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett  
demokratiskt samhälle. Utbildningen ska utveckla elevernas  
förmåga att analysera och bedöma juridiska problem  
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 

Passar dig som: 
•	 Funderar på ett yrke inom företagsekonomi och marknadsföring
•	 Brinner för företagande och entreprenörskap
•	 Är intresserad av juridik
•	 Vill bli diplomerad gymnasieekonom
•	 Siktar på att läsa vidare på högskola / universitet 



www.kristinehamn.se/gymnasiet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Företagare, ekonom, jurist - allt är möjligt  
 
Ekonomiprogrammet är ett brett program inom ekonomi och juridik.  Det handlar om allt ifrån ekonomin i en  
globaliserad värld till ett lokalt rättsfall. Du studerar ledarskap, psykologi, marknadsföring, redovisning och nationell 
rätt samt hur man startar, driver och utvecklar företag.  
 
Du fördjupar dig i handeln mellan olika länder och företagens roll och dess ansvar i Sverige och världen. Med hjälp 
av vetenskapliga metoder lär du dig resonera och se saker ur olika synvinklar för att kunna lösa de problem ett 
företag kan råka på. Du får kunskaper om lag och rätt, betydelsen av en fungerande demokrati.  Väljer du ekono-
miinriktningen hos oss har du möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Inom ekonomiinriktningen ingår även 
praktik. 
 
Med dessa och många andra kunskaper och förmågor står du väl rustad för att efter gymnasieexamen studera  
vidare inom flera områden på universitet och högskolor. När du är klar med gymnasieutbildningen och  
eventuella vidare studier kan du arbeta som bl.a. civilekonom, revisor, marknadsförare, controller, jurist/advokat, 
banktjänsteman, administratör eller som företagsledare.

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 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 p 
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100 p 
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100 p  

Programgemensamma karaktärsämnen 350 p 
Företagsekonomi 1, 100 p 
Privatjuridik, 100 p 
Moderna språk, 100 p 
Psykologi 1, 50 p 
 
Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val 200 p 

Inför andra året väljer du en av två inriktningar: 
 
Inriktning ekonomi 300 p  
Entreprenörskap/företagande, 100 p  
Företagsekonomi 2, 100 p  
Matematik 3b, 100 p  

Programfördjupning 300 p  
Affärsjuridik, 100 p  
Rätten och samhället, 100 p  
Marknadsföring, 100 p  
 
Inriktning juridik 300 p  
Affärsjuridik, 100 p  
Rätten och samhället, 100 p  
Filosofi 1, 50 p  
Psykologi 2a, 50 p  
 
Programfördjupning 300 p  
Entreprenörskap och företagande, 100 p  
Företagsekonomi 2, 100 p  
Marknadsföring, 100 p 
 
Ändringar kan ske under året. 

Kurser på Ekonomiprogrammet

Programinformatör:  
Lilian Odh, 0550 - 874 55, lilian.odh@kristinehamn.se 

EKONOMIPROGRAMMET

CERTIFIERAD UTBILDNING -  
DIPLOMERAD GYMNASIEEKONOM
Kvalitetssäkrat ekonomiprogram  
förankrad i näringsliv och högskola


