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Är du studiemotiverad och intresserad av 

ekonomi och juridik? Ser du 

gymnasieutbildningen som ett steg mot 

högskolestudier och ett framtida yrke inom 

dessa områden? Drömmer du om att starta 

ett eget företag eller driva egna projekt? Då 

är ekonomiprogrammet något för dig! 

Efter examen är du förberedd för 

högskolestudier inom framför allt ekonomi 

och juridik. Kärnan i ekonomiprogrammet 

utgörs av kurser i ekonomiska och juridiska 

ämnen, men även engelska, matematik och 

svenska är viktiga. Viktigt är också att du 

utvecklar en god social och språklig 

kompetens då mötet med kunder och klienter 

är en stor del av yrkeskompetensen.  

Ekonomiprogrammet på Täljegymnasiet har 

två inriktningar, ekonomi och juridik.  

Om du väljer inriktning ekonomi så siktar du 

mot att starta och driva företag eller jobba 

med ekonomi exempelvis inom svenska eller 

internationella företag, finansbolag, 

försäkringsbolag eller banker. Du får lära dig 

samarbeta i projekt och ta stort ansvar och du 

utvecklar en god förståelse för företagens 

villkor. Du får även, i samarbete med UF (Ung 

Företagsamhet) starta ett riktigt företag under 

studietiden.  

Om du väljer inriktning juridik siktar du mot 

att arbeta på t ex advokatbyrå, 

försäkringsbolag, finansbolag, 

intresseorganisationer, industri- och 

handelsföretag eller IT-bolag. Du får lära dig 

att använda rättskällor och juridiska metoder. 

Även här får du lära dig att arbeta i projekt 

och ta eget ansvar. 

Gemensamt för båda inriktningarna är att du 

utvecklar kunskaper om hur människor tänker, 

känner och handlar, att du lär dig uttrycka dig 

väl i tal och skrift, och att du blir van vid att 

använda olika IT-baserade program och 

plattformar för studier och arbete. 

 

Exempel på programspecifika kurser: 

 Entreprenörskap 

 Företagsekonomi 1 och 2 

 Internationell ekonomi 

 Marknadsföring 

 Matematik 1, 2 och 3 

 Privatjuridik 

 Redovisning 2 
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Täljegymnasiet är gymnasiet för dig som vill studera vidare på universitet och högskola. Alla elever 
har en egen dator som används både i det fysiska och digitala klassrummet. Vi erbjuder en stor 
variation av arbetsformer som till exempel projekt, ämnesintegrering, UF-företag och 

problemlösning.  
Hos oss kan du studera flera språk, arabiska, tyska, 
franska och spanska samt avancerade kurser i 
engelska. Samtliga program erbjuder stor variation 
och breddför framtida studier.  
Du kan studera på Täljegymnasiet och samtidigt 
träna och tävla på elitnivå, vi erbjuder lokal och 
nationell idrottsutbildning. Skolan är centralt 
belägen i ett vackert läroverk från 1910-talet. Här 
finns ett rikt och rymligt bibliotek och moderna 
lektionssalar. 


