
Högskoleförberedande

Bobergsgymnasiet Ånge

programmet
 

Civilekonom
Controller  
Ekonom   
Inköpare
Jurist
Löneadministratör   

Inriktningar: 
- Ekonomi 
- Juridik

Ekonomi
Gillar du samhällsvetenskap, 
juridik och ekonomi?
På EK studerar du ekonomiska förhållanden 
i samhället, handel mellan länder och företa-
gens roll och ansvar i en globaliserad värld. 
Du lär dig metoder för att lösa företags olika 
problem. 

Du får insikt i människors sätt att tänka, kän-
na, handla och samspela med andra männ-
iskor. 

Vill du också lära dig hur man startar, driver 
och utvecklar företag? I så fall är det extra 
bra att vi på Bobergsgymnasiet samarbetar 
med UF; Ung företagsamhet Västernorrland! 
Du kommer nämligen få prova på att driva 
ett företag med hjälp av UF och din lärare. 

På programmet söker, analyserar och värde-
rar du information källkritiskt. Du får arbets-
uppgifter som du löser enskilt eller med 
andra. Det utvecklar din förmåga att resone-
ra ur olika perspektiv och dra slutsatser uti-
från centrala begrepp, teorier och modeller.

Som på alla högskoleförberedande program 
får du träna dig i att presentera dina resultat 
med vetenskapliga metoder för en given mål-
grupp. 

Kontaktperson: Marie Andersson
marie.e.andersson@ange.se

Elias Eriksson, EK3 2022-23

Mäklare
PR och marknadsföring
Redovisningskonsult
Revisor
Psykolog
Socionom                  

Exempel på yrken efter vidareutbildning:

Jag sökte ekonomi 
för att det är ett brett 
program där man har 
många nyttiga kurser. 
 
Till exempel ekonomi, 
entreprenörskap, och 
privatjuridik. Vi har 
också fått driva UF- 
företag.

Bobergsgymnasiet är 
en väldigt bra skola, 
jag får mycket hjälp 
då klasserna inte är 
jättestora.  

 
För att inte tala om lärarna! Kunniga, trevliga 
och som är bra på att anpassa sig efter mig 
som elev. Jag har fått mycket bra kontakt med 
alla lärare, de bryr sig verkligen och vill att 
man ska lyckas. Efter gymnasiet kommer jag 
att plugga vidare och sedan vill jag ha ett jobb 
inom marknadsföring. 

Ekonomiprogrammet är lite mera och Boberg 
är lite mera!



HT 2023
VT 2024

Högskoleförberedande Totalt antal poäng=2500

Bobergsgymnasiet Ånge

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet visar att du är 
förberedd för högskolestudier inom 
programmets ämnen. Du måste ha ett 
godkänt gymnasiearbete för att få ut 
din examen. 

Individuellt val   200

Inriktning  Programfördjupning  

Programstruktur EK

Gymnasiegemensamma 
ämnen 1250
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   
karaktärsämnen 350
Företagsekonomi 1  100 
Moderna språk  100 
Privatjuridik  100 
Psykologi 1 50 

 

Ekonomi 300
Entreprenörskap och   
företagande 100  
Företagsekonomi 2  100 
Matematik 3b 100 

Juridik 300
Affärsjuridik 100  
Filosofi  50 
Psykologi 2a 50 
Rätten och samhället 100

Ekonomi 300
Företagsekonomi specialisering     100 
Ledarskap och organisation 100 
Redovisning 2 100

Juridik 300
Vilka kurser som ska ingå är under 
omarbetning inför HT 2023.


