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Inriktningar 
 
Ekonomi  

Juridik 
Vi engagerar fadderföretag som samarbetspartners 
för att ge verklighetsanknytning. Ung företagsam-
het, praktik, koppling till högre studier samt en 
modern IT-baserad arbetsmiljö är viktiga delar. 
Kommunikation är ett nyckelord idag.  Vi erbjuder 
dig möjligheter att utveckla din kommunikativa 
kompetens. Konsten att tala och skriva, språkstu-
dier, psykologi, rollspel samt redskap i ledarskap är 
några olika vägar för detta.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Markus Stromberg
 markus.stromberg@lindesberg.se

Telefon: 0581-813 02

Studier 
Här finns ett engagerat och kompetent arbetslag 
som ser dig som den individ du är. Vi tror på att en 
duktig närvarande lärare är bättre än mängder av 
självstudietid med så kallad handledning.  
 
Dagarna organiseras så att du ofta arbetar i längre 
pass och vi har inslag av tematiskt arbete där flera 
lärare samarbetar kring olika projekt. Att kunna 
planera och genomföra större projekt  
behövs för högre studier, men också i arbetslivet.  
 
För att du skall nå din fulla potential så skapar vi 
en kultur på Ekonomiprogrammet. Denna kultur 
präglas av studiero, glädje, att sikta högt, att ta 
tillvara varandras styrkor samt att vara en god 
medmänniska. 

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som även förbereder dig för 
yrkeslivet. Ett program för dig som vill läsa vidare mot till exempel civilekonom eller jurist eller för dig 
som vill gå direkt ut i arbetslivet. Kunskaper i ekonomi och juridik är mycket värdefulla oavsett vad du 
väljer i framtiden. Vi tror att du lär dig mest genom en ständig koppling mellan teori och praktik.  
Arbetet i skolan organiseras på ett flexibelt sätt som gör att du successivt får ta allt större ansvar. 
Ekonomiprogrammet genomsyras av entreprenörskap. Det handlar om företagande, men minst lika 
mycket om att vara företagsam.  

Ekonomiprogrammet

EK



Gymnasiegemensamma  
kurser
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 el. Svenska som andraspråk 1 100 p 
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2 100 p 
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3 100 p 
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Programgemensamma  
karaktärskurser
Företagsekonomi 1  100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 1  100 p
Psykologi 1  50 p

Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val  200 p

Inriktning
Ekonomi

Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3 100 p

Juridik

Affärsjuridik 100 p 
Filosofi 1 50 p
Psykologi 2 50 p
Rätten och samhället 100 p

Programfördjupning
Ekonomi

Internationell ekonomi 100 p
Ledarskap och organisation 100 p 
Redovisning 2  100 p

Juridik

Företagsekonomi 2 100 p 
Internationell ekonomi 100 p
Ledarskap och organisation 100 p

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott.

Efter studenten
Efter högre studier i ekonomi eller juridik har 
du hela världen som möjlig arbetsmarknad! 
Yrken kan till exempel vara civilekonom, jurist, 
revisor, marknadsförare, verkställande direktör eller 
försäljningschef. Andra yrken där ekonomikunska-
per har stort värde är exempelvis personalvetare, 
fastighetsmäklare, informationsvetare, politiker, 
miljövetare och journalist. 

För dig som vill starta eget företag ger ekonomipro-
grammet en mycket bra grund. Ung företagsamhet 
och verklighetsanknutna studier borgar för det.

Kanske vill du börja arbeta direkt efter gymnasiet? 
Efter att ha tagit studenten på ekonomiprogrammet 
kommer du att kunna söka jobb som banktjänste-
man, marknadsassistent, säljare, redovisningsassis-
tent eller administratör. Vem vet, kanske hos något 
av våra fadderföretag!

Sammanfattningsvis är detta ett program där du har 
alla möjligheter att förverkliga dina ambitioner. Låt 
oss bli en del av DIN framtid!
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