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UTBILDNINGEN 
Ekonomiprogrammet är en bred högskoleförberedande utbildning som riktar sig till 
dig som vill få kunskaper inom bland annat företagsekonomi, entreprenörskap och 
juridik. Oavsett vilken inriktning du väljer så ska du känna dig trygg inför fortsatta 
studier, eget företagande eller arbetslivet. 
Ung Företagsamhet 
En annan viktig del i din utbildning är UF‐företagande. I årskurs tre får du starta 
ett UF-företag och arbeta med det hela året. Du får också vara med på mässor 
och tävlingar och mäta dina krafter med andra UF‐företagare från hela landet. 

 

Inriktning Ekonomi: 
Du ges kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. Du får en bred utbildning som förbereder dig för både 
yrkesliv och vidare studier. Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper om olika 
företagsformer, hur du gör kalkyler, bokför och gör bokslut samt färdigheter i att 
starta och driva ett företag. Exempel på yrken efter fortsatta studier är 
civilekonom, jurist, fastighetsmäklare eller egen företagare. 
När du läst inriktningen ekonomi blir du gymnasieekonom. 

 

Inriktning Juridik: 
Inom denna inriktning får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett 
demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får 
möjlighet att besöka tingsrätten, träffa advokater, jurister, polisen och träna på 
de juridiska momenten genom rollspel. Din förmåga att analysera och bedöma 
juridiska problem får du träna på genom att bedöma rättsfall. 
Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle 
samt juridiska metoder för att analysera och bedöma juridiska problem och har 
en bra grund för att studera vidare. 

 

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING 
Programmet är högskoleförberedande. Efter studierna på någon av våra 
inriktningar får du en bred behörighet att söka vidare till universitet/högskola. 
Det betyder att du läser flertalet av de kurser som krävs som särskild behörighet 
till många högskoleutbildningar. Du kan söka universitets/högskoleutbildning 
inom t.ex. ekonomi, juridik, utbildning, politik, socialt arbete, statskunskap och 
marknadsföring. 
Kontakta oss 
Rektor: Mats Johansson, 010-143 75 24, mats.johansson‐rantavaara@lapplands.se 
Lärare: Marie Nordström mari.johansson@lapplands.se 
SYV: Jeanette Stenström 010-143 75 19, jeanette.stenstrom@lapplands.se 

Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100 
Samhällskunskap 2 100 
Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 
(Alternativt svenska som andra språk 1–3) 

Programgemensamma 350 
Företagsekonomi 100 
Privatjuridik 100 
Moderna språk 100 
Psykologi 1 50 

Inriktning: Ekonomi 300 
Entreprenörskap och företagande 100 
Företagsekonomi 100 
Matematik 3b 100 

Programfördjupning 300 
Entreprenörskap (Obligatorisk), Matematik 4 

Ledarskap & organisation, Engelska 7, 

Programmering 1, Marknadsföring, Redovisning 2 

Inriktning: Juridik 300 
Filosofi 50 
Affärsjuridik 100 
Rätten och samhället 100 
Psykologi 2a 50 

Programfördjupning 300 
Entreprenörskap (Obligatorisk) 

Ledarskap & organisation, Matematik 3b, 

Programmering 1, Engelska 7, 

Entreprenörskap & företagande, Humanistisk & 

samhällsvetenskaplig specialisering-civilrätt. 

 
Individuellt val 200 

Gymnasiearbete 100 

Summa 2500 
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EKONOMI‐   
PROGRAMMET      

Poängplan 
 

Gymnasiegemensamma 

Antal poäng 
 

1 250 
Engelska 5 100 
Engelska 6 100 
Historia 1b 100 
Idrott och Hälsa 1 100 
Matematik 1b 100 
Matematik 2b 100 
Naturkunskap 1b 100 
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