
Ekonomiprogrammet ger dig 
en bred utbildning inom sam-
hällsvetenskap med fokus på 
företagsekonomi, juridik och 
samhällsekonomi.

Alla som går Ekonomiprogram-
met får lära sig grunderna i 
 ekonomi och juridik. Företags-
ekonomi, juridik, företagande 
med UF och samhällsekonomi 
är viktiga ämnen. 

Ekonomiprogrammet  förbereder 
dig för högskolestudier, i första 
hand inom ekonomi och juri-
dik men även inom andra sam-
hällsvetenskapliga områden. 
Exempel: civilekonom, affärsju-
rist, advokat, marknadsförare, 
mäklare, lärare och journalist. 
Bli egen företagare, säljare eller 
ägna dig åt internationella affä-
rer.

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ EK:
Juridik
Denna inriktning ger kunska-
per om rättsstatens betydelse i 
ett demokratiskt samhälle samt 
utvecklar din förmåga att identi-
fiera, tolka och tillämpa lagar på 
verkliga rättsfall.

Ekonomi
Denna inriktning ger kunska-
per inom företagsekonomins 
olika kunskapsområden som 
marknadsföring, ledarskap och 
organisation, redovisning samt 
kalkylering. Inriktningen ger 
också färdigheter i att starta, 
driva och utveckla företag.

På Ekonomiprogrammet lär 
du dig om företagens roll i 
 samhället.  Du lär dig  också 
internationell handel och 
 internationell ekonomi.  Hur gör 
man affärer globalt? Du får lära 
dig  företagande och entrepre-
nörskap i teorin och i praktiken 
genom Ung Företagsamhet. 
Här får du starta och driva ett 
företag tillsammans med dina 
kompisar. Du tar en egen affär-
sidé och utvecklar denna till ett 
företag.
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Jag valde EK för att jag är  väldigt 
 intresserad av hur ekonomin  fungerar. 
Hur företag fungerar, och mina 
 rättigheter som privatperson. Det som 
är bra med EK är att det är lika många 
killar som tjejer, samt att lärarna är 
riktigt bra. Allt som man lär sig på EK 
behöver man hela livet.
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EK POÄNGPLAN 2019

EKONOMIPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 1250p

Engelska 5-6 (200p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1b och 2b (200p)

Samhällskunskap 1b och 2 (200p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 (300p)

Historia 1b (100p)

Naturkunskap 1b (100p)

Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 350 p

Företagsekonomi 1 (100p)

Privatjuridik (100p)

Moderna språk (100p)

Psykologi 1 (50p)

Inriktningskurser

Inriktning Ekonomi; EKEKO, 300p

Entreprenörskap och företagande (100p) EKEKO

Företagsekonomi 2 (100p) EKEKO

Matematik 3 (100p) EKEKO

Inriktning Juridik; EKJUR, 300p

Filosofi 1 (50p) EKJUR

Affärsjuridik (100p) EKJUR

Rätten och samhället (100p) EKJUR

Psykologi 2a (50p) EKJUR

Programfördjupningar, 300p. Exempel:

Affärsjuridik (100p) för EKEKO

Engelska 7 (100p)

Filosofi1 och Psykologi 2a (50+50p) för EKEKO

Företagsekonomi specialisering (100p)

Marknadsföring (100p) eller Kriminologi (100p) 

Matematik 3 (100p) för EKJUR

Moderna språk (100p)/Ledarskap org (100p)

Naturkunskap 2 (100p)

Redovisning 2

Samhällkunskap 3 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
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