
Efter tre år på ekonomiprogrammet har du 
en bred högskoleförberedande utbildning 
som ger dig frihet att välja många passande 
vidareutbildningar. Troligen har du även 
ett diplom från Ung Företagsamhet med i 
betygskuvertet som ett bevis på din entrepre-
nörsanda.

Ni har varit ute och jobbskuggat ett företag 
vars verksamhet intresserar er. Ni har även 
studerat fritt under eget ansvar och genom-
fört ett flertal projekt tillsammans med stu-
diekamrater och våra fadderföretag, och lärt 
er att skriva vetenskapliga rapporter.

 ”På Ekonomiprogrammet gäller frihet 
under ansvar vilket passar mig perfekt. Man 
blir självständig och lär sig ta stort ansvar”, 
säger Alexander, elev på Ekonomiprogrammet.

Vi samarbetar med fadderföretag i olika 
projekt i så kallat verklighetsbaserat 
lärande under hela gymnasietiden. Det kan 
vara banker, fastighetsmäklare, advokat- 
eller revisionsbyråer, hotell eller olika 
industriföretag.

 ”Ekonomiprogrammet på Lindengymnasiet 
har mycket goda kontakter med ungefär 30 
företag i regionen”, säger Fredrik, lärare på 
Ekonomiprogrammet.

Lindengymnasiet erbjuder de två nationella 
inriktningarna som ekonomiprogrammet 
omfattar; juridik och ekonomi. 

Juridik 
Väljer du den juridiska inriktningen läser du 
mer juridik, psykologi och filosofi. Du kommer 
då att fördjupa dig inom rättsväsendets 
betydelse i samhället. Du får kunskaper om 
våra grundlagar och EU-rätten. Du får god 
träning i att analysera och bedöma juridiska 
problem med hjälp av rättskällor och juridiska 
metoder. Exempel på yrkesområden kan vara 
jurist, advokat, kriminolog, polis, åklagare 
eller socionom.

Ekonomi 
Väljer du den ekonomiska inriktningen läser 
du mer ekonomiska kurser och kan utbilda 
dig till Diplomerad Gymnasieekonom. Detta 
diplom är ett bevis på att du har bedrivit din 
ekonomutbildningen på en certifierad och 
kvalitetssäkrad skola och har kunskaper och 
färdigheter som gör dig både anställningsbar 
till bra jobb eller atagningsbar till högre 
utbildningar inom juridik eller ekonomi. 
Exempel på yrkesområden är antsällning eller 
ledaskap inom affärsverskamhet av olika slag, 
eget företagande eller offentlig verksamhet.
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Ekonomiprogrammet

Här fördjupar du dig inom välkända ämnen som matematik, 
svenska, engelska och samhällskunskap. Du läser även nya 
spännande kurser inom ekonomi och juridik som förbereder dig 
inför framtiden.
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