
På ekonomiprogrammet utbildas du för en djupare kunskap inom företagsekonomi och 
juridik. Vi jobbar med projekt som inbegriper flera ämnen samtidigt, ibland även med inter-
nationella relationer. Vi har samarbete med flera olika företag och Ung Företagsamhet, där 
du får prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Inom de juridiska kurserna lär du 
dig om lag och rätt i ett demokratiskt samhälle och hur vi påverkas av internationell rätt.

Gymnasiegemensamma ämnen
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  (100 p)
Svenska 2  (100 p)
Svenska 3  (100 p)

eller:
Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Svenska som andraspråk 2  (100 p)
Svenska som andraspråk 3  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1  (100 p)
Privatjuridik  (100 p)
Psykologi 1  (50 p)
Moderna Språk  (100)

Inriktningsämnen 
Entreprenörsskap & Företagande  (100 p)
Företagsekonomi 2  (100 p)
Matematik 3b  (100 p)

Programfördjupning 
Företagsekonomi spec.  (100 p)
Marknadsföring  (100 p)
Ledarskap och organisation  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete EK  (100 p)

Totalt  2500 p

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning själv. Kontakta din studie- och yr-
kesvägledare så får du veta mer om hur 
du får meritpoäng och mer av det som 
intresserar dig mest.
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VAD KAN JAG BLI?
• Civilekonom
• Entreprenör
• Marknadschef
• Revisor
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE
Vill du bli egen företagare eller tycker det verkar intressant 
att förstå hur en revisor arbetar med företagsekonomi? In-
riktningen ekonomi och företagande ger dig praktiska såväl 
som teoretiska kunskaper inom detta.
 Du provar på hur det är att starta och driva ett företag samt 
redan under första året tävla och pitcha en affärsidé inför en 
professionell jury tillsammans med dina klasskamrater. Du får 
lära dig det grundläggande för att lyckas med företagandet 
som att man behöver ha koll på sin kassa, sina kostnader och 
sin marknad i syfte att kunna locka kunderna bättre.  
 
Genom olika projekt och grupparbeten tränas du i att hitta 
frågeställningar kring företagets relation och ansvar gente-
mot samhället. Vi behandlar till exempel aktuella ämnen och 
medias roll som kritiska granskare av hur företag och samhälle 
fungerar. Viktiga områden är hållbart företagande, ledarskap 
och samhällsekonomi.

Under sista året på utbildningen får du pröva dina vingar 
genom att starta och driva ett eget UF-företag, där du kan 
prova på olika företagsroller som till exempel  VD eller 
Säljchef. Du kan även då tävla med ditt företagande. Du 
får då lära dig att för att bli framgångsrik behöver du ha en 
tydlig produkt, känna till din marknad och framförallt ha ett 
starkt personligt driv, precis som en riktig entreprenör.



Tycker du att det är intressant med brott och olika rättsfall?  
På inriktningen juridik och kriminologi löser du verkliga fall 
och får med dig praktiska redskap för att kunna avgöra juri-
diska problem. Du får möjlighet att ställa frågor till inbjudna 
som jobbar med rättsväsendets alla hörn såsom advokater, 
åklagare och poliser. Genom studiebesök får du insikt i 
såväl lagstiftningsprocessen som rättsprocessen från åtal  
till rättegång och slutligen dom. 

I samverkan med flera ämnen såsom filosofi, sociologi och 
retorik får du fördjupa dig inom olika rättsområden och 
får exempelvis öva på att hålla juridiska tal lika snyggt som 
advokaterna i din favoritkriminalserie gör. Det finns också 
möjlighet att delta i Skol-SM i Juridik där du tillsammans 
med dina klasskamrater får tävla i juridik mot elever på 
andra skolor.

Du får under dina tre år fördjupade kunskaper om hur 
människor kan utkräva sina mänskliga rättigheter i Sverige 
och i världen och hur olika länder har valt att göra för att 
få ett rättvist samhälle. Under sista året bedriver du egna 
undersökningar i kriminologi och lotsar unga lyssnare i vad 
som är fakta om brott och straff  
i vår Podcast.

JURIDIK OCH KRIMINOLOGI 

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på 
individuella valet formar du din utbild-
ning själv. Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare så får du veta mer om 
hur du får meritpoäng och mer av det 
som intresserar dig mest.

VAD KAN JAG BLI?
• Affärsjurist
• Domare
• Åklagare
• Jurist
• Ekonom
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Gymnasiegemensamma ämnen
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  (100 p)
Svenska 2  (100 p)
Svenska 3  (100 p)
eller:

Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Svenska som andraspråk 2  (100 p)
Svenska som andraspråk 3  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1  (100 p)
Privatjuridik  (100 p)
Psykologi 1  (50 p)
Moderna Språk  (100)

Inriktningsämnen 
Filosofi 1  (50 p)
Affärsjuridik  (100 p)
Rätten och samhället  (100 p)
Psykologi 2a  (50 p)

Programfördjupning 
Sociologi  (100 p)
Retorik  (100 p)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
fördjupning, kriminologi  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete EK  (100 p)

Totalt  2500 p
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN

Nu kan du läsa kriminologi 
på Nyköpings gymnasium!


