
EKONOMIPROGRAMMET

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE
Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring 
samt ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör 
bokslut.  
Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar 
och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig mer om rättsordning och lagstiftning i samhället 
och du får också bedöma juridiska problem. Kursen matematik 3b ger dig behörighet till många ekonomiska 
utbildningar på högskolan. 

TEORETISKT ARBETSSÄTT 
På Ekonomiprogrammet är det fokus på det teoretiska för att mer övergå till praktiskt arbete då du i trean får 
starta ett eget företag med konceptet Ung Företagsamhet. Du får då arbeta med produktutveckling, marknadsfö-
ring, försäljning plus mycket annat. Under dina tre år på Tranemo Gymnasieskola anser vi att det är viktigt för 
dig att få uppleva företagsvärlden och näringslivet. Därför genomför vi ett antal studiebesök hos lokala företag 
som Svedbergs, Ardagh och Nexans. Genom de här besöken får du kunskap om företagens olika avdelningar 
och är bättre förberedd för din framtid. Vi tar även in föreläsare inom entreprenörskap och ekonomi för att du 
ska få en bild av vilka slags karriärvägar du kan välja i ditt nästa steg av livet.

FRAMTIDSUTSIKTER 
 Ekonomiprogrammet ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskola/universitet inom ekonomi, juridik 
eller annan vidare utbildning. Vår gymnasieutbildning ger dig även grunden för arbete som ekonomiassistent 
och ger dig kunskap (både teoretisk och praktisk) om hur ett företag startas och drivs.

INRIKTNING 
Ekomomi
Detta är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi och att 
driva företag. Efter gymnasiet kan du söka jobb inom ekonomiområdet eller läsa vidare 
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