Dessa examensmål har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den
tidigare och de nya examensmålen finns markerade i detta dokument. Fram till och med den 30
juni 2018 är det möjligt att följa dessa examensmål eller de tidigare examensmålen.

Ekonomiprogrammet, EK
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet
ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra
samhällsvetenskapliga områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi,
entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på
bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens
perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att
starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och
andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen
ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana
kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.
De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område
får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas
kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för
handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge
kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och
socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla
elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband
och följder av olika beslut.
Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt,
regionalt, nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som
följer av företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga
att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges
möjlighet att praktiskt få pröva företagande.
Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt
förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån
främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen
ska utveckla såväl elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och samhällets
perspektiv som deras förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden.
För att beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället ska
utbildningen ge eleverna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller.
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat
enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska
bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern digital teknik används
som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.
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