
Utbildningen på EK ska utveckla dina kunskaper men även 

din kreativitet och din förmåga att samarbeta och ta ansvar.  

 

Detta får du chansen till om du väljer att 

starta, driva och avveckla ett företag inom 

konceptet Ung företagsamhet.  Den vinst 

som företaget eventuellt ger delar du med 

de som du har företaget ihop med. Efter 

genomfört UF-år får du ett intyg. Detta är 

en bra merit för framtiden.  
 
Du får under utbildningen även utföra några mer praktiska 
arbetsuppgifter. Det kan exempelvis vara att genomföra och 
presentera resultatet av en marknadsundersökning, ta fram 
marknadsföringsmaterial för en produkt eller ta fram inform-
ation om och presentera delar av det lokala näringslivet. Du 
har även praktik på något företag i årskurs 2. 
 
Du har möjlighet att utbilda dig till Diplomerad Gymnasie-
ekonom. En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett eko-
nomiprogram som godkänts av certi-
fieringsorganet för Diplomerad Gymnasi-
eekonom. På Aleholm ingår även mer 
praktik i årskurs 3 i kursen Företagseko-
nomi – specialisering.  
Efter avklarade studier enligt ovan får du 
ett intyg som visar att du är en Diplome-
rad gymnasieekonom. Detta är en bra 
merit i ditt CV efter skolan. 

Som du ser har du möjlighet att utveckla många olika 
områden om du väljer Ekonomiprogrammet. Du får 
pröva många nya ämnen/arbetssätt och är väl förbe-
redd för tiden efter gymnasiet oavsett om du vill arbeta, 
läsa vidare eller starta eget företag. 

PROGRAMSTRUKTUR  

• Gymnasiegemensamma ämnen 1 250p  

 Engelska 5 + 6  

 Historia 1b  

 Idrott och hälsa 1  

 Matematik 1b + 2b  

 Naturkunskap 1b  

 Religionskunskap 1  

 Samhällskunskap 1b + 2  

 Svenska 1 + 2 + 3  

• Programgemensamma karaktärsämnen 350p  

 Företagsekonomi 1  

 Privatjuridik  

 Moderna språk  

 Psykologi 1  

• Inriktningskurser 300p  

• Programfördjupningskurser 300p  

• Individuellt val 200p  

• Gymnasiearbete 100p 

Kontaktperson: Christina Gustafsson 

christina.gustafsson@savsjo.se 

0382-155 86 

EKONOMIPROGRAMMET  

https://ungforetagsamhet.se/
https://www.gymnasieekonom.se/
https://www.gymnasieekonom.se/


Denna inriktning ger kunskaper inom företagseko-
nomins olika kunskapsområden som marknadsfö-
ring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och 
organisation. Inriktningen ger också färdigheter i 
att starta, driva och utveckla företag. 

Inriktning Ekonomi 

Kurser:  
Entreprenörskap och företagande,  100 p 
Vägen från idé till att starta ett företag 
Affärsmässig presentationsteknik 
Försäljningsteknik m m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsekonomi 2, 100 p 
Företagens roll och villkor i samhället 
Marknadsföring, budgetering och kalkylering 
Bokföring och bokslut 
Organisation och ledarskap 
 
Matematik 3, 100 p 
Strategier för matematisk problemlösning. 
Matematiska problem av betydelse för sam-
hällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
 
 

Kontaktperson: Christina Gustafsson 

christina.gustafsson@savsjo.se 

0382-155 86 

Inriktning Juridik  

Denna inriktning ger kunskaper om rättsord-
ningens betydelse i samhället och hur den på-
verkas av internationell rätt. Inriktningen ger 
färdigheter i att analysera och bedöma juridiska 
problem. 

Kurser:  
Rätten och samhället,  100 p 
Juridiska begrepp och problemlösning i 
rättsliga sammanhang. 
Sambandet mellan etik och moral i sam-
hället, lagstiftning och tolkning av lagar 
 
Affärsjuridik, 100 p 
Behandlar olika lagar utifrån ett företagar-
perspektiv, exempelvis köprätt, arbetsrätt 
och immaterialrätt 
 
Filosofi 1, 50 p 
Existens och vetande, värdefilosofi, nutida 
filosofiska riktningar och språkfilosofi 
 
Psykologi 2a, 50 p 
Personlighetspsykologi och utvecklingspsy-
kologi 
Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på 
mänskliga beteenden, känslor och tankar. 

Du har även möjlighet att bli  

Diplomerad Gymnasieekonom.  

Du väljer då att läsa fler kurser i 
ekonomiska ämnen.  

Du får även arbeta med att ut-
veckla din sociala och kommu-
nikativa kompetens. 

Mer information finns på 
www.gymnasieekonom.se 


