
Så här bygger du upp ditt program vid företagarlinjen 
Om du studerar på företagarlinjen har du tillgång till många olika kurser som stöder ditt 
entrepenörskap, liksom dina övriga gymnasiestudier. Du har goda möjligheter att påverka 
hur ditt program byggs upp, och vilka kurser som ingår i det. Det är klokt att planera ditt 
kurspaket rätt så grundligt genast i början av din gymnasietid. Det är naturligtvis möjligt att 
justera det senare, om du av någon orsak tänker om.  

Du ska samla ihop minst 12 kurser från brickan av kurser som ingår i företagslinjen.De flesta 
av de här kurserna läser du på årskurs 1 och 2. Sju av de här kurserna är obligatoriska, och 
ska alltså läsas av alla på företagarlinjen. De övriga fem får du välja fritt, enligt vissa enkla 
riktlinjer. 

Alla företagare ska läsa följande sju kurser: 

Årskurs I 
● Ent 01 Starta företag 
● Ent 02 Förhandlingsteknik och kommunikation 
● Ent 03 UF 24h läger 
● IKT 01 ECDL 1 

Årskurs II 
● Ent 04 Ett år som företagare 
● Ent 05 Web-marknadsföring 
● MaB6 eller MaA17 Ekonomisk matematik 

Du väljer själv fem kurser från följande bricka. Kurserna är grupperade enligt tema. Du ska 
välja kurser från minst tre olika grupper. 

IKT 
● IKT 02 ECDL 2 

Samhällsvetenskaper 
● Sl 4 Medborgarens lagkunskap 
● SL8 Juridiska problem 
● HI6 Globala kulturmöten 

Företagskurser 
● Ent 06 Affärskulturer hemma och borta 
● Ent 07 UF lägerhandledare 
● Ent 08 En värld av pengar 
● Ent 09 Internationell ekonomi 
● Ent 10 Ledarskap 
● Ent 11 Företagspasset 
● Ent 12 UF-företag 2.0 - företaget blir riktigt 

Språk 



● om du läst minst tre kurser i ett B-språk kan exakt tre kurser ingå i ditt 
företagarpaket 

● en språkkurs i muntlig kommunikation (FiM 8, FinA 8 eller EnA 8) 

Kommunikation  
● MO 7 Muntlig kommunikation 
● MO 12 Mediekurs 
● KO 3 Medierna och bildernas budskap 
● PS 6 Psykologiska fenomen 


