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Ekonomiprogrammet med inriktning 
ekonomi eller juridik 

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering

Nu med  
inriktningarna  
Ekonomi och  

Juridik
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Arlanda gymnasiet

På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Högskoleförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera högskoleförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De högskole- 
förberedande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom 
att du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du 
som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns 
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskole behörighet. Utöver det finns på flera av 
våra yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde, 
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.

Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden 
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i 
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i inne-
bandy, ishockey och e-sport. 

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen. 

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 



Ekonomiprogrammet är en 
utbildning som gör att du 

kan välja att studera vidare  
inom bland annat samhällseko-
nomiska, företagsekonomiska 
och juridiska områden. På eko-
nomiprogrammet får du lära dig 

om ekonomiska förhållanden i 
samhället, och företagens roll 
och ansvar. 

Arlandagymnasiet erbjuder en 
ekonomiutbildning förankrad i 
närings liv och högskola. Utbild-
ningen ger dig möjlighet att 

Drömmer du om att bli civil ekonom, jurist eller något 
annat yrke inom ekonomi och juridik? Vill du för bered a 
dig för vidare studier samtidigt som du får en god 
allmän bildning? 

Ta dig 
dit du vill
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Möjlighet till

Idrotts-
specialisering

under din gymnasietid starta, 
driva och avveckla ett före tag 
genom Ung Företagsamhet. 
Du läser företagsekonomi, 
marknadsföring samt ledarskap 
och organisation, vilket ger dig 
rätt verktyg för att kunna driva 
företag!

På Arlandagymnasiets 
ekonomi program får du möta 
kunniga och engagerade lärare 
som ställer höga krav och hjäl-
per dig vidare i studierna.
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Årskurs 1
I årskurs 1 läser du matematik,  
språk, samhällskunskap samt  
företagsekonomi och privat- 
juridik. 

Årskurs 2
Under årskurs 2 fördjupar du 
dina kunskaper genom att du 
läser matematik, psykologi, 
samhällskunskap ekonomi 
eller juridik. Dina teoretiska 
kunskaper tillämpar du nu på ett 
praktiskt sätt genom att driva 
ett eget företag inom ramen för 
Ung företagsamhet (UF). Det  
är företagande på rikt igt! 

Årskurs 3
Under tredje året specialiserar  
du dig och förfinar din kun-
skaper dels genom de specifika 
inriktningsämnena men även 
genom gymnasiearbetet. Du får 
nu arbeta vetenskaplig i flera kur-
ser och tränas i det vetenskapliga 
språket. Du kommer att vara väl 
rustad inför dina vidare studier 
efter ekonomiprogrammet. 

Öppna dörrar! 
Efter ekonomiprogrammet är du 
antagningsbar, anställnings bar 
och entre pre nör   iell! Ekonomi-
programmet öppnar dörrar till en 
mängd olika utbildningar, bland 
annat civilekonom, national-
ekonom, mark nads    för ing, jurist, 
psykolog, socio nom eller lärare. 
Du kan också studera vidare till 
forskarnivå i de flesta ämnen. 



Arlanda Ekonomi  
programplan
Gymnasiegemensamma 1150
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
Samhälllskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100

Gymnasiearbete 100

Programgemensamma 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50

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

Inriktningskurser Juridik 300
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50

Programfördjupning Ekonomi 300
Marknadsföring 100
Ledarskap och organisation 100
Företagsekonomi – specialisering 100

Programfördjupning Juridik 300
Retorik 100
Entreprenörskap och företagande 100
Sociologi 100

Individuellt val 200

Ansökningskod: EKJUR-ARN

Ansökningskod: EKEKO-ARN

Foto: Kari Kohvakka

Foto: Malin Listén

Foto: Kari Kohvakka

år 3
Du förbereds för livet  

efter gymnasiet genom  
att vässa dina ämnes-
kunskaper ytterligare  

samt fördjupa dig i ditt  
gymnasiearbete.

år 1
Ditt intresse väcks  

och du bekantar dig  
med företags ekonomi 

och juridik. 

år 2
Nu fördjupar du dina  

kunskaper i flera ämnen  
och du driver ditt eget  

företag. Nu börjar du även 
läsa de specifika kurserna 

för den inriktningen  
du har valt. 



Idrott EK

NIU Fotboll / Handboll
NIU programfördjupning Ekonomi 300
Företagsekonomi-specialisering 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100

NIU programfördjupning Juridik 300
Entreprenörskap och företagande 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100

NIU individuellt val 200
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

LIU Ishockey / Innebandy / 
E-sport

LIU individuellt val 200
Idrott och hälsa 1 – specialisering 100
Idrott och hälsa 2 – specialisering 100

LIU utökade kurser 100
Träningslära 1 100

Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan blir lidande? 
Vill du ha alla möjligheter att studera vidare efter 
gymnasiet utan att avstå från att satsa på idrotten? 
Hos oss hör idrott och studier ihop. Oavsett om 
du går den lokala idrottsutbildningen (LIU) eller 
den nationella idrottsutbildningen (NIU) erbjuder 
Arlandagymnasiet dig som vill satsa på både studier 
och idrott den möjligheten. Du kan utöva idrotterna 
fotboll, handboll, innebandy, e-sport och ishockey 
på samtliga högskoleför beredande program samt 
på två av våra yrkesprogram; försäljnings- och 
serviceprogrammet och barn- och 
fritidsprogrammet. Vi erbjuder 
dig professionella tränare från 
idrottslivet. 

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva 
nationell idrotts utbildning i idrotterna fotboll 
och handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom 
din idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära 
samarbete mellan skola, tränare och hemmet 
skapar de bästa förutsättningarna.  

Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i 
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrotts-
utbildningen håller hög kvalitet och eleverna har 
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som 
går den nationella idrottsutbildningen. 

Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika 
världar. Från skolan får du engager ade lärare som 
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig 
framåt i dina studier. Från idrotten får du välut-
bildade och professionella tränare som är vana att 
arbeta i skolmiljö och samtidigt verkar på distrikts- 
eller nationell nivå. Du får dessutom support och 
utbildning i sådant som mental träning, fysiologi 
och kost.  Med hjälp av digitala verktyg kan du 
följa utbildningen på skolan, hemma eller på 
träningsläger i Sverige eller utomlands.

Arlanda Idrott 
Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig 
som vill satsa på både studier och idrott



rolig tid i mitt liv då jag träffade 
mycket nya vänner och samtidigt 
lärde sig väldigt mycket. 

Vad betyder utbildningen du 
fick för din framgång?
– Den betyder mycket! Just nu 
håller jag på med bokföring vilket 
jag lärde mig på ekonomipro-
grammet. Utbildningen på Ar-
landagymnasiet har gett mig en 
enorm förkunskap i ämnet vilket 
gör det enklar för mig nu när jag 
läser vidare inom ekonomi.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år jobbar jag för-
hoppningsvis med just ekono-
mi. Antingen har jag mitt eget 

Just nu pluggar jag ekonomi på 
Söder törns högskola. Det är 

väldigt roligt och lärorikt.

Hur upplevde du din tid på 
Arlanda gymnasiet?
– Det var bra och samtidigt kul 
att studera på Arlandagymnasiet. 
Jag minns det som en väldigt 

företag som är en liten dröm jag 
har, eller så är jag anställd på en 
bank eller liknande. 

Vad tycker du var bra med 
Arlanda gymnasiet?
– Det bästa med Arlandagymna-
siet var just själva utbildningen 
jag fick på ekonomiprogrammet. 
Jag känner att jag under hela tiden 
hade bra dialog med lärarna vilket 
var av stor betydelse för att jag 
skulle lyckas med mina studier. 
 
Vad vill du ge för råd till 
en elev som ska börja på 
ekonomi programmet?
– Det främsta rådet till de elever-
na är att börja med uppgifterna 
i tid. Att försöka se positivt på 
saker och ting och att tänka, att 
allt detta, kommer hjälpa dig i 
framtiden. På så sätt  känner man 
att man en högre motivation i sin 
utbildning vilket är väldigt viktigt.

Carl Jansson studerade ekonomiprogrammet på Arlanda
gymnasiet. Nu läser han vidare vid Södertörns Högskola 
för att bli civilekonom.

” Utbildningen har gett mig en 
enorm förkunskap i ämnet.”

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering
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Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Ekonomiprogrammet 
EKEKOARN för inriktning ekonomi
EKJURARN för inriktning juridik

3

1

2

www.arlandagymnasiet.se

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg EKEKO-ARN

eller EKJUR-ARN

www.arlandagymnasiet.se


