
Ekonomiprogrammet inriktning juridik 
Ekonomiprogrammet, inriktning juridik, passar dig som vill bli jurist eller har ett samhälls
intresse och vill göra skillnad för människor. Du lär dig om lag och rätt, brott och straff, 
retorik och dagens samhälle. Hos oss får du en unik möjlighet att läsa 500 poäng inom 
juridikområdet på gymnasiet. 

På juridikutbildningen lär du dig att kritiskt granska och arbeta med rättsliga frågor, både 
självständigt och i grupp. Du får kunskaper över hur rättssystemet fungerar och påverkar 
 samhället, företag och organisationer, både ur ett svenskt samt internationellt perspektiv. Hos 
oss läser du även kriminologi där du får lära dig mer om bland annat teorier som försöker 
förklara vad som får människor att bli kriminella. Genom studiebesök och föreläsningar 
får du även en praktisk inblick i juristens vardag, bland annat kommer du att få besöka 
 domstolen.

Hos oss får du möjlighet att delta i Skol-SM i juridik som Nordiska Juristakademin har 
 arrangerat i över tjugo år. Du får även möjlighet att starta och driva ett eget UF-företag,  
Ung Företagsamhet.

Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd för vidare studier inom till exempel juridik, 
rättsvetenskap, polis eller kriminologi. Självklart kan du även fortsätta studera inom ekonomi-
området eller andra samhällsvetenskapliga utbildningar.  
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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
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

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

Inriktning juridik 
Filosofi 1   50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a   50 

Programfördjupning
Kriminologi* 100
Juridisk fördjupningskurs* 100

Eleven väljer också en av följande: 
Matematik 3 100
Retorik 100

Övrigt gemensamma kurser 
Individuellt val              200
Gymnasiearbete               100

* Humanistisk och  
samhällsvetenskaplig specialisering

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer engelska och modernt språk  
så att du kan få högre meritpoäng. 

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Christer Blomberg, christer.blomberg@vasteras.se eller  
studie- och yrkesvägledare Sara Forsberg, sara.forsberg@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

Gymnasiegemensamma kurser


