
Ekonomiprogrammet 
Inriktning Ekonomi eller Juridik

Ekonomiprogrammet  
är för dig som är  
intresserad av samhälls- 
vetenskap med inrikning 
på ekonomi och juridik. Det passar dig 
som vill ha en bred utbild- ning med 
högskolebehörighet och som vill lära dig 
mer om vårt samhälle och de ekonomis-
ka system som styr myndigheter, företag 
och organisationer, på såväl nationell 
som internationell nivå.

Väljer du ekonomiprogrammet får du en 
god grund för arbete inom branscher 
som ekonomi, juridik och företagande 
som exempelvis marknadsförare, jurist, 
advokat, ekonom, butikschef, bank- 
tjänsteman, administratör, revisor m.m. 
Utbildningen ger också en bra grund för 
dig som drömmer om ett eget företag.

Inför år 2 väljer du 
någon av inriktningarna
Ekonomi eller Juridik
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På Ekonomiprogrammet samverkar gymnasiegemensamma ämnen med 
övriga ämnen för att utveckla den kombination av kompetenser som studier 
på högskolan och arbetslivet kräver. Vi kombinerar teoretiska studier med 
praktiska och verklighetsbaserade projekt där du får testa dina nya 
kunskaper i skarpt läge. Utbildningen ger kunskaper om företagens roll i 
samhällsutvecklingen; lokalt, nationellt och globalt. 

Vi studerar också hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt och hur 
man startar och driver ett företag. Du får en spännande, tankeväckande och krea-
tiv utbildning inriktad på samhällsfrågor där du får träna på att uttrycka åsikter i tal 
och skrift. Vi lär oss diskutera och analysera för att utveckla ett vetenskapligt och 
kritiskt tänkande. Du får också lära dig om hur människor
fungerar, som individer och i grupp. 
 
Diplomerad gymnasieekonom 
Du får även möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom, 
vilket innebär att du blir extra intressant på arbetsmarknaden.
Du får ett diplom som visar att du genomgått  utbildningen.

Ekonomi- 
programmet
Inriktning  Ekonomi eller Juridik

Gymnasiegemensamma 

ämnen  1250p

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 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Programgemensamma 

ämnen  350p

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

Psykologi 1 50

Ekonomispecifik 300p

Entreprenörskap 

och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Juridikspecifik  300p

Filosofi 1 50

Affärsjuridik 100

Rätten och samhället 100

Psykologi 2a 50 

Programfördjupning  300p

Geografi 1 100

Ledarskap

och organisation 100

Marknadsföring 100

Gymnasiearbete  100p

Individuellt val  200p

----------------------------------------- 

Totalt: Ekonomi 2500p

Totalt: Juridik 2500p

Hudikgymnasiet bygger på en idé om 
unga människors utveckling och en 
tro på sin egen förmåga. Vår vision är 
att skapa världens mest motiverande 
skola för både lärare och elever. 

Ekonomi: När du läser inriktningen Ekonomi får du de kunskaper du behöver för att 
kunna starta eget företag. Du lär dig om företagsekonomi, redovisning, marknads-
föring, ledarskap och organisation. Du kommer även att få möjlighet att driva ett 
UF-företag som en del i din utbildning.

Juridik: När du läser inriktningen Juridik kommer du att få sätta dig in i hur det 
svenska rättssystemet fungerar. Du får även lära dig om hur internationella lagar kan 
påverka det svenska samhället. Du får lösa juridiska problem utifrån rättskällor och 
metoder som du lär dig att använda under utbildningen. Du kommer även att få  
möjlighet att driva ett UF-företag som en del i din utbildning.

Inför år 2 väljer du någon av inriktningarna Ekonomi eller Juridik 

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. När du tagit studenten hos 
oss kommer du att ha fått kunskaper som ger dig ett 
försprång i arbetslivet.

I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du dig om konflikthantering, 
grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar 
sig själv och andra och mycket annat. Genom  
Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig 
själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra 
ledare för dig själv och andra.

På Ekonomiprogrammet ingår Motivations & ledarskapsutbildningen i 
kurser som Ledarskap och organisation, Sociologi och Psykologi.  


