
Karriärmöjligheter
Efter vidare studier jobbar du kanske 

som civilekonom, key account 
manager, revisor, marknadsförare, 

controller, jurist/advokat, 
egen företagare, musiker eller 

musikproducent.

En bred samhällsvetenskaplig och högskoleförberedande 
utbildning med fokus på ekonomi eller juridik. Här tar vi 
in vad som händer i vår omvärld för att du som elev ska 
kunna sätta in händelser i ett sammanhang. Du utvecklar 
din kompetens så att du kan ta dig vidare till högre studier, 
och med hjälp av ditt engagemang kommer du kunna 
förverkliga dina idéer, vare sig det handlar om att driva 
företag eller lösa juridiska problem.

Inriktningar på Ekonomi
I samband med ditt gymnasieval väljer du  
program och inriktning, men inget mer 
(inför åk 2 väljer du programfördjupning).

Ekonomi
Inriktningen för dig som är intresserad 
av företagsekonomi och entre prenörskap. 
Du får kunskaper om marknadsföring, 
redovisning, kalkylering samt ledarskap 
och organisation. Du får också lära dig att 
starta och driva företag.

Programfördjupningar att välja mellan: 
Juridik & kriminologi
Internationellt
Marketing & Management

Juridik
Inriktningen som handlar om juridik och 
dess roll i ett demokratiskt samhälle, både 
på nationell och även internationell nivå. 
Du får en förståelse som gör det möjligt 
att analysera och lösa juridiska problem.

Programfördjupningar att välja mellan: 
Internationellt
Marketing & Management
Juristpaketet

Estetisk inriktning musik
Läs på Ekonomiprogrammet, kryddat 
med att du går ett antal musikkurser med 
pop- och rock inriktning.

Musikundervisningen vänder sig till dig 
som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano  
eller trummor. 

Behörighetskrav: du behöver ha minst 
betyget C i musik från årskurs 9 samt ett 
genomfört inträdesprov.

Går du på Estetinriktningen väljer du inte 
någon programfördjupning.

  Programfördjupningar

Juridik & kriminologi
Lär dig hur skyddet av de mänskliga rättig-
heterna fungerar i Sverige och internatio-
nellt. Även om våra grundlagar, om EU-
rätt, om olika synsätt på brott och straff 
och hur en rättegång går till.

Internationellt
Förutom engelska på avancerad nivå får 
du studera olika kulturers värdesystem, 
mänskliga rättigheter och hur internatio-
nellt samarbete påverkar den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i världen.

Ekonomiprogrammet • EK

Marketing & Management
Lär dig om olika former av ledarskap,  
grupprocesser samt hur du kommunice-
rar och motiverar i en organi sation. Även 
om lagar och grunder inom marknads-
föring, t ex marknadsstrategier, PR och 
omvärldsanalys.

Juristpaketet
Riktar sig till dig som vill ha en gedigen 
juridisk utbildning. Vi läser EU-rätt och 
du får träning i att arbeta med Case i de 
centrala juridiska områdena, som de gör 
på en advokatbyrå. Målet är att vi skall 
delta på skol-SM i juridik.

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1250 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-2b 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b+2 200 p
Svenska 1-3 300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Moderna språk 100 p
Privatjuridik 100 p
Psykologi 1 50 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Ekonomiprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning

Ekonomi* 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

Internationellt:  Engelska 7  100 p 
 Internationella relationer 100 p

Marketing &  Ledarskap och organisation  100 p 
Management:  Marknadsföring 100 p

Juristpaket: EU-rätt 100 p 
 Juridisk fördjupning  100 p

Programfördjupning inr. Juridik  200 p

Juridik & kriminologi: Kriminologi  100 p 
 Rätten och samhället 100 p

Programfördjupningar Ekonomiprogrammet 200 p

Programfördjupning inr. Ekonomi 200 p

*Läser också Affärsjuridik 100 p.  **Läser också Kriminologi 100 p.

Ekonomi med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar)
Ensemble 1-2 200 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 pMatematik 3b   100 p
Entreprenörskap och företagande  100 p

Juridik** 300 p
Affärsjuridik 100 p
Filosofi 1  50 p
Psykologi 2 50 p
Rätten och samhället 100 p

Isabel – åk 3 
på EK-ekonomi

Det jag tycker är allra roligast på 
EK-ekonomi är UF-företagen som 
vi har börjat skapa nu i trean.

”
Hur är arbetsmiljön på Östra! 
I min klass är arbetsmiljön helt otrolig, 
det är inga problem att fokusera på 
lektionerna och göra dina arbetsuppgifter. 
Men samtidigt har vi härliga diskussioner 
där alla är med och deltar.

Största skillnaden mot grundskolan?
På min grundskola märktes det tydligt att 
många inte ville vara där. På Östra är det 
en helt annan aura och eleverna har en 
helt annan motivation och glöd. 

Hur är stämningen på skolan?
Jag skulle säga att det bästa med Östra är 
eleverna. Jag har vänner från varje linje 
som alla är otroligt snälla, härliga och ro-
liga att umgås med. Men dessa människor 
är även duktiga och studiemotiverade. 

Vad är bäst med din utbildning?
Jag läser ekonomi med inriktningen eko-
nomi och det jag tycker är allra roligast är 
UF-företagen som vi har börjat skapa nu i 
trean. Vi har verkligen möjlighet att vara 
kreativa och lära oss otroligt mycket om 
företagande. 

Vad var roligast under förra läsåret?
Det roligaste under läsåret var enligt mig 
”Lock-in”. Då alla elever som ville hade 
möjlighet att sova över i skolan. Vi sjöng 
karaoke tillsammans, kollade på fotboll 
och umgicks. Det var otroligt roligt och 
uppskattat av alla. 

Hur är maten på Östra?
Väldigt bra! Det finns alltid flera maträtter 
och en massa olika salladsalternativ. 
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