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VÅR UTBILDNING
Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i 
samhällsekonomi, företagsekonomi, entre-
prenörskap och juridik. Inom samhälls-
ekonomin får du veta hur man använder 
samhällets resurser på bästa sätt. Företags-
ekonomi handlar om att se på resurser ur 
företagens perspektiv och tillsammans med 
entreprenörskap utvecklas dina kunskaper 
för att starta och driva företag. 

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två 
inriktningar, ekonomisk inriktning och 
juridisk inriktning.

Ekonomisk inriktning
Här får du kunskaper inom olika företags-
ekonomiska områden som redovisning, 
kalkylering, organisation och ledarskap 
samt marknadsföring. Du får kunskaper 
om hur du startar och driver företag, bland 
annat genom att driva ett UF-företag.

Juridisk inriktning
Du får kunskaper om det svenska rätts-
systemet och de lagar och regler som 
styr eller påverkar privatliv, företag och 
organisationer. Du får även lära dig hur 
människor tänker, känner och handlar. Du 
får kunskaper om hur du startar och driver 
företag, bland annat genom att driva ett 
UF-företag.

LIVET EFTER STUDIERNA
Du får en bred utbildning som leder till 
vidare studier eller arbete direkt inom den 
ekonomiska sektorn.

w Engelska 5-6
w Historia 1b
w Idrott och hälsa 1
w Matematik 1b-2b
w Naturkunskap 1b
w Religionskunskap 1
w Samhällskunskap 1b
w Samhällskunskap 2
w Svenska 1-3/Svenska som 
andraspråk 1-3

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN

INRIKTNING  
EKONOMI

INRIKTNING 
JURIDIK

w Entreprenörskap och företagande
w Företagsekonomi 2
w Matematik 3b

w Filosofi 1
w Psykologi 2a
w Affärsjuridik
w Rätten och samhället

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

w Företagsekonomi 1
w Privatjuridik 
w Moderna språk
w Psykologi

INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMFÖRDJUPNING 
JURIDIK

w Individuellt val

w Entreprenörskap och företagande
w Företagsekonomi 2
w Marknadsföring eller Matematik 3b

PROGRAMFÖRDJUPNING  
EKONOMI

w Internationell ekonomi
w Marknadsföring
w Affärsjuridik eller Ledarskap 
och organisation

POÄNGPLAN*

Utbildningen passar dig som tycker att det är 
spännande att lära sig om samhälls- och 

företagsekonomi och om hur vårt rättssystem 
är uppbyggt och fungerar.

www.lagmansgymnasiet.se
Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86

GYMNASIEARBETE

w Gymnasiearbete

*Med reservation för ändringar


