
Högskoleförberedande

EKONOMI- 
PROGRAMMET
Det finns två inriktningar, ekonomi och juridik, och du som läser 
ekonomiprogrammet förbereds både för fortsatta högsskolestudier och arbete. 
Efter dina tre år är du alltså antagningsbar till högskola och universitet och 
anställningsbar som gymnasieekonom. 

ANSTÄLLNINGSBAR 
Som ekonom är du anställningsbar och kan få 
arbete direkt efter att du är färdig med studierna, 
till exempel som ekonomiassistent. Du lär dig vad 
ett arbete med ekonomi innebär i praktiken bland 
annat genom att: 

• Du startar och driver ett eget företag under ett 
helt läsår. 

• Du ges möjlighet till praktik inom inriktningen 
juridik och inom inriktningen ekonomi. 

• Du har kontinuerliga näringslivskontakter, 
går på studiebesök och lyssnar till 
gästföreläsningar under hela studietiden. 

ANTAGNINGSBAR
Efter slutförda studier är du antagningsbar, 
alltså behörig, till högskola, universitet och 
yrkeshögskola och under studietiden får du: 

• God träning i problemlösning och 
kritiskt tänkande genom att arbeta med 
ämnesövergripande projekt, praktikfall 
och cases vilket är etablerade arbetsätt på 
universitet och högskolor. 

• Kontakt med högskolor samt studiebesök och 
föreläsningar. 

VÄLJ PROGRAMINRIKTNING JURIDIK 
ELLER EKONOMI 
Samtliga elever läser både juridik och ekonomi 
för att sedan kunna göra ett inriktningsval 
inför årskurs 2. Dessutom startar, utvecklar och 
driver alla ekonomer ett UF-företag och går en 
ledarskapskurs. 

Om du är intresserad av att i framtiden arbeta som 
exempelvis advokat – kanske som åklagare eller 
försvarare – eller polis väljer du juridisk inriktning. 
Du lär dig att tolka lagtext och domslut och läser 
fyra juridikkurser, bland annat kriminologi. Du 
får en förståelse för straffsystemet, brotten, gör 
gärningsmannaprofiler och lär dig om viktimologi 
(läran om brottsoffret), familjerätt, bodelning och 
konsumentköprätt. 

Om du väljer ekonomisk inriktning är du 
intresserad av att eventuellt starta eget, att 
arbeta som mäklare, marknadsförare, revisor, 
konsult, säljare eller inom bank och finans i 
framtiden. Du lär dig om affärsmodeller, hur du 
kan tjäna pengar på din affärsidé, om mål och 
marknadsföringsstrategier, att bygga varumärken, 
investeringskalkyler och bokföring.

EK



Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 350 poäng
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 1 alt 3 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

Inriktning Ekonomi 300 poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning Ekonomi 300 poäng
Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring 100
Redovisning 2 100

Inriktning Juridik 300 poäng
Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Rätten och samhället 100

Programfördjupning Juridik 300 poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Kriminologi

100

Ledarskap och organisation 100

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Med reservation för ändringar

Ekonomiprogrammet 20/21 Poängplan

KONTAKT & MER INFORMATION

E-post: carolina.ignell@eslov.se

eslov.se/ekonomiprogrammet 


