
 

 

 
Ekonomiprogrammet - Ekonomi (EKEKO) 
Inriktning ekonomi 
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från  
programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ledarskap och organisation ekonomi, 
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.  
 
Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, 
kalkylering, marknadsföring samt ge färdigheter i att starta och driva ett företag. 
 

Ämne Kurs Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 
Gymnasiegemensamma   1350    
 Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 X   
 Svenska 2  100  X  
 Svenska 3   100   X 
 Engelska 5  100 X   
 Engelska 6  100  X  
 Matematik 1 b 100 X   
 Matematik 2 b 100  X  
 Idrott och hälsa 1  100  X  
 Samhällskunskap 1b  100 X   
 Samhällskunskap 2   100  X  
 Religionskunskap 1   50 X   
 Naturkunskap 1b  100 X   
 Historia 1b            100  X  
Gymnasiearbete  100    
 Gymnasiearbete 100   X 
Programgemensamma   350    
 Företagsekonomi 1 100 X   
 Privatjuridik           100  X  
 Moderna språk     100 X   
 Psykologi 1          50  x  
Inriktning ekonomi   300    
 Entreprenörskap och företagande 100   X 
 Företagsekonomi 2  100  X  
 Matematik 3 b           100   X 
Programfördjupning   300    
 Entreprenörskap 100   X 
 Ledarskap & organisation  100   X 
 Etnicitet och kulturmöten 100   X 
Individuellt val  200    
 Estetisk kommunikation  100  X X 
 Idrott och hälsa 2        100   X 
 Moderna språk 1,2,3,4-  100  (X) (X) 
 Engelska 7 100   X 
 Fotografisk bild 1 100  (X) (X) 
 Matematik 4 100   X 
 Naturkunskap 2 100   X 
 Retorik 1 100   X 

 
Denna poängplan är preliminär och kan komma att ändras. 



Ekonomiprogrammet – Ekonomi (EKEKO) 
 
Ekonomiprogrammet – Ekonomi ger dig bred kunskap om ekonomi, marknadsföring och 
ledarskap. 
 
Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ledarskap och 
organisation ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktningen 
ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, 
marknadsföring samt ge färdigheter i att starta och driva ett företag. 
 
Hos oss får du delar av din utbildning på en arbetsplats. Syftet är att du ska vara väl förberedd 
inför ditt kommande yrkesliv, att du ska få möjlighet att pröva på olika yrken inom 
inriktningen och att du ska få möjlighet att knyta kontakter som kan bli viktiga för dig i 
framtiden. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med olika arbetsplatser. I samband med 
praktikperioderna kommer du också att få din egen arbetslivscoach. 
 
Att känna till hur man driver ett eget företag är kunskap som fler och fler efterfrågar. 
Genom konceptet Ung Företagsamhet lär du dig att starta och driva ett eget företag, antingen 
själv eller tillsammans med andra elever.  Du tar fram en produkt som du själv köper in eller 
tillverkar, marknadsför och säljer. Du får också möjlighet att delta på UF-mässan och där 
träffa andra företag och tävla om många olika priser. De bästa företagen går vidare till både 
SM och EM. "Det roligaste jag gjort i skolan", säger många. 

Efter genomförda högskole- eller universitetsstudier kanske vi hittar dig med arbetsuppgifter 
inom försäljning, utredning och ekonomisk planering. En ekonom kan jobba med allt från 
banker till reklambyråer, eller som konsulter. Om du vill arbeta med reklam kan jobbet som 
marknadsförare passa dig. Där lägger du bl.a. upp kampanjer för olika varor eller tjänster. 
Kanske vill du arbeta som revisor? En revisors främsta arbetsuppgift är att granska företags 
ekonomi och ge företagen råd och hjälp. Efter tre år på Aniaragymnasiet är du redo för nästa 
steg. Kanske känner du dig mogen för att starta och driva ett eget företag. 

 

Efter gymnasiet 
 
En gymnasieutbildning som berör ekonomi banar väg för eftergymnasiala utbildningar på 
högskola eller universitet där du bl.a. kan studera till civilekonom, revisor, logistiker, 
verksamhetsutvecklare, inköpare, marknadsförare, psykolog, socionom, lärare, 
studievägledare, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska, djursjukvårdare, tandhygienist, 
logoped, trädgårdsingenjör, skogstekniker eller sjukgymnast. 
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