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Ekonomiprogrammet 
Samskolan erbjuder inriktningarna ekonomi och juridik och fokuserar på hållbar utveckling och 
ett kreativt förhållningssätt. 

Ekonomiprogrammet på Samskolan ger dig en stabil grund inom det samhällsvetenskap-

liga området med fokus på ekonomi och juridik, inför dina fortsatta studier på högskola el-

ler universitet. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, 

entreprenörskap och juridik men också om hur människor tänker, känner och handlar. 

Få en helhetssyn på ekonomiska förhållanden 

Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era 

tankar och funderingar. Temat ”Den bildade ekonomen” ger en helhetssyn på ekonomiska för-

hållanden historiskt och internationellt samt villkoren för en hållbar utveckling och ett kreativt 

förhållningssätt. 

Vi värderar de praktisk-estetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen 

Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser 

dessutom alltid en 100-poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill 

ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina 

ordinarie kurser. 

På Samskolan erbjuds många valbara kurser. Du får bland annat möjlighet att välja: 

 Språk, såväl fortsättningskurser som nybörjarspråk 

 Många estetiska kurser 

 Fördjupningar inom olika områden 

 Matematik upp till kurs 3 

Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Du väljer inriktning preliminärt inför år 2. Inrikt-

ningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkyle-

ring, marknadsföring, ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta 

och driva ett företag. Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett de-

mokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du läser bland annat privatju-

ridik och affärsjuridik. Genom våra samarbetsavtal med näringslivet får du tillfälle att möta 

branschmänniskor både i och utanför skolan som kommer att ge dig en unik inblick i hur eko-

nomer och jurister arbetar. 

Läs mer på www.samskolan.se. 

 

http://www.samskolan.se/

