
Inriktning: Ekonomi och Juridik

FÖR DIG SOM …
… vill läsa ett högskoleförberedande program men ändå vill ha möjlighet till ett 
kvalificerat jobb direkt efter gymnasiet.

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en 
yrkesutbildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförbere-
dande program. Du får arbeta med det lokala näringslivet och får färdigheter i 
att starta och driva ett UF-företag (Ung Företagsamhet).

INRIKTNING EKONOMI
Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis-
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entre-
prenörskap i samarbete med näringslivet.

INRIKTNING JURIDIK
I juridikinriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle 
och hur den påverkas av internationell rätt. Du fördjupar dig i rättsväsendets 
betydelse i samhället. Du får också kunskap om våra grundlagar och EU-rätt-
en.
     En annan viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och av-
tal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de här kurserna är att du 
utvecklar en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp 
av rättskällor och juridiska metoder.

EFTER GYMNASIET 
Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier. Du får en bred behörig-
het att söka till högskola/universitet.  

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Christer Olsson, tel: 0280-182 14
christer.olsson@msgskola.se

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 
som andraspråk, engelska, 
matematik, geografi, historia, 
religion och samhällskunskap. 
Du måste dessutom ha lägst 
betyget godkänt i fem andra 
ämnen. 
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EKEKEKONOMIPROGRAMMET (EK)
Inriktning: Ekonomi och Juridik

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val: 
IDROTTSKURSER
ESTETISKA KURSER
MODERNA SPRÅK

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR (VAL)  300 p
Skolans val 200 p
Ledarskap och organisation 100 p
Marknadsföring 100 p
Elevens val (en av nedanstående kurser) 100 p
Engelska 7 100 p
Naturkunskap 2 100 p

INRIKTNING JURIDIK 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p
Affärsjuridik 100 p
Rätten och samhället 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR (VAL)  300 p
Skolans val 200 p
Ledarskap och organisation 100 p
Marknadsföring 100 p
Elevens val (en av nedanstående kurser) 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Engelska 7 100 p
Naturkunskap 2 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
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/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk  100 p
Psykologi 1 50 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p


