
Ekonomiprogrammet är för dig 
som vill ha en bred utbildning med 
stora möjligheter. Fokus ligger på 
att utveckla dig kunskapsmässigt 
och personligt. Du blir självstän-
dig, bra på att samarbeta och får 
självförtroende. 

Utbildningen har både bredd och 
djup. Du blir allmänbildad sam-
tidigt som du kan fördjupa dig i 
 sådant som du är intresserad av. 
 Ekonomi och juridik berör alla. 
 Företag,  samhälle och människor 
är dessutom roliga och utvecklande 
 områden att studera. 

På ekonomiprogrammet på  Vägga 
är det du som själv sätter ihop din 
utbildning. Vi har både inriktning 
 ekonomi och juridik samt ett brett 
utbud av programfördjupnings-
kurser inom ekonomi och juridik. 
Första året får alla prova på såväl 
 ekonomi som juridik. I tvåan och 
trean  bestämmer du vilket område 
som du vill fördjupa dig inom. Du 
kan också välja så att du får båda in-
riktningarna: Djup eller bredd? - du 
bestämmer! 

I tvåan har vi praktik och bjuder 
 under hela utbildningen in intres-
santa gästföreläsare. Vi gör studie-
besök hos företag och högskolor. 
Ekonomiprogrammet har ett bra 
samarbete med näringsliv och hög-
skola - det är ju dit du ska efter exa-
men från EK.

Efter gymnasiet 
Efter EK är du behörig till de  flesta 
högskoleutbildningar i Sverige 
 eller utomlands. Du kan fortsätta 
på ekonomihögskola eller på jurist-
utbildning. Du kan efter gymnasiet 
bli civilekonom, jurist, polis, lärare, 
sjuksköterska, mäklare, system-
vetare, säljare, marknadsförare 
 eller företagare. Listan kan göras 
hur lång som helst.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
EKONOMIPROGRAMMET

EK

“Ekonomiprogrammet är ett brett program 

som är väldigt lärorikt och intressant och 

framförallt anser jag att det är ett roligt 

program. På ekonomiprogrammet lär du dig 

saker som du har nytta av både i yrkeslivet 

och personligen. ”

Otto Ekevald

Kontakt EK 
Programsamordnare 
Ulf Andersson 
ulf.andersson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/EK

Inriktningar EK
-> Ekonomi
Inriktningen är för dig som 
 gillar företagsekonomi och 
 företagande. Du lär dig att 
 starta, driva och utveckla ett 
 företag genom arbete med Ung 
Företagsamhet, UF. Genom UF 
får du i praktiken prova det som 
du lär dig i teorin.

-> Juridik
Inriktningen är för dig som är 
intresserad av människan och 
samhället. Du lär dig att ha koll 
på lagar och får insikt i hur brott 
kan förebyggas och bekämpas. 
Du får studera riktiga juridiska 
fall och se hur polis, åklagare 
och domstolar hanterar dessa.
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EK POÄNGPLAN 2020

EKONOMIPROGRAMMET
EK20

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:

Exempel på fördjupningskurser för Ekonomi
Affärsjuridik (100p)
Filosofi1 och Psykologi 2a (50+50p) 
Exempel på fördjupningskurser för båda  inriktningarna
Engelska 7 (100p)
Internationell handel (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)

190912Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


