
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi 
Det här programmet och inriktningen passar dig som är intresserad av ekonomi och 
 entreprenörskap på individuell, nationell och internationell nivå. Företagande, ledarskap, 
hållbart företagande och kunskap är viktiga ledord inom utbildningen. 

Det här är en bred ekonomiutbildning där du bland annat får lära dig om ledarskap, 
 organisation och kommunikation samt kalkylering. På Carlforsska är vi stolta över att ha 
 levererat bra utbildning sedan 1953 inom ekonomi och handel.

Här får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. Vi ser på framtidens 
utmaningar för samhället ur ett företagsperspektiv. Du kommer att få utveckla en avancerad 
förmåga i att analysera och arbeta utifrån företagsekonomiska frågeställningar.  Utbildningen 
fördjupar dina kunskaper i hur aktier samt andra sparandeformer påverkas av olika 
 marknader och internationella faktorer. Du får även möjlighet att starta och driva ett eget UF-
företag, Ung Företagsamhet. Hos oss ingår flera intressanta föreläsningar och  studiebesök.

Programmet är lämpligt för dig som är intresserad av vidare studier inom exempelvis 
 ekonomi, juridik, marknadsföring, fastighetsförmedling eller eget företagande.  
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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 kurser
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1   50
 

Inriktning ekonomi 
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2               100
Matematik 3b 100 

Programfördjupning
Företagsekonomi specialisering 100
Ledarskap och organisation 100
Aktier och finansiella marknader* 100

Övrigt gemensamma kurser 
Individuellt val              200
Gymnasiearbete               100

* Företagsekonomi specialisering

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer engelska och modernt språk  
så att du kan få högre meritpoäng. 

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Christer Blomberg, christer.blomberg@vasteras.se eller  
studie- och yrkesvägledare Sara Forsberg, sara.forsberg@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

Gymnasiegemensamma kurser


