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INTERNATIONELLA PROJEKT

Den internationella klassresan
Programmets klassresa går till ”The Big Apple” New York, där vi 
besöker bland annat Wall Street och genomför en del andra aktiviteter 
kopplade till programmets innehåll. Självklart finns det även gott om 
tid för att utforska denna legendariska stad!

       www.karlstadsglobala.se    .      Instagram: karlstadsglobala

Vårt Ekonomiprogram utmärker sig genom att  båda inriktningarna (juridik och ekonomi) genomsyrar programmet, oavett vilk-
en specialisering man väljer. Dessa båda ämnen är tätt sammanflätade och kommer att följa dig oavsett vilken av inriktningarna 
du studerar eller jobbar med i framtiden.

Programmets röda tråd består i att de företagsekonomiska och juridiska kurserna samspelar och visar på en helhetsbild inom 
respektive område, vilket sedan används för att lösa de problem och uppgifter som du ställs inför. På programmet kommer du 
också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops - allt för att göra dina studier så givande som möjligt.  

Under det första året ligger fokus på hur ekonomi verkar på företagsnivå och hur juridik verkar på individnivå. Fokus ligger på 
att studera rättigheter och skyldigheter. Här läggs grunden för de mer avancerade delarna inom programmet. 

I årskurs två knyts företagsekonomin tydligt till praktiska moment och problemlösningar. Inom juridiken läser man mer om 
hur rätten och samhället fungerar, inom exempevis brott och straff. Läser man ekonomiinriktningen får man även en fördjup-
ningskurs inom marknadsföring. I årskurs två börjar man även planera för den internationella klassresan tillsammans med sina 
klasskamrater och sina lärare.

I trean startar man eget företag inom Ung Företagsamhet, där man även får möjlighet att presentera sin företagsidé för 
representanter från näringslivet. Juridiken behandlar de företagsjuridiska förutsättningarna och de juridiska möjligheter och 
utmaningar som finns inom företagande. Läser man juridikinriktningen får man även en fördjupningskurs inom kriminologi. En 
höjdpunkt under året är naturligtvis den internationella klassresan. 

Inriktining juridik och ekonomi

0739 – 32 28 96

info@karlstadsglobala.se

BOKA
PROVA-PÅ-DAGAR

EKONOMI

3 saker att ta med sig 
En klass. Ni läser som en klass under hela studi-
etiden, d.v.s. båda inriktningarna går i samma klass.

Kriminologi  

UF företag

Framtida yrken: ekonom, jurist, marknadsföring, advokat
Ansökningskod Ekonomi: EKEKO  Ansökningskod Juridik: EKJUR



POÄNGPLAN

SUMMA   2 500

INRIKTNING 300
EKONOMI 
Entreprenörskap & företagande  100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

JURIDIK 
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten & samhället 100
Psykologi 2a 50

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 
EKONOMI 
Marknadsföring 100
Affärsjuridik  100
Rätten och samhället                                                   100 

JURIDIK
Entreprenörskap & företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Kriminologi* 100 
*
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering,  
fördjupning Kriminologi.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1250
Engelska 5  100
Engelska 6 100
Historia 1b  100
Idrott & hälsa 1  100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b  100
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
 
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik  100
Psykologi 1 50
Moderna språk 100

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200


