
 

 
Poängplan start läsår 21/22 
 

 

På inriktningen Juridik på Schillerska gymnasiet får du 
möjlighet att kombinera entreprenörskap med 
hållbarhet i ett socialt, ekonomiskt och politiskt 
perspektiv. 

Du får möjlighet att undersöka samspelet mellan det 
civila samhället, olika organisationer och företag, och 
hur detta påverkar människor i en föränderlig värld. 
Viktiga områden är socialt engagemang, hållbarhet, 
entreprenörskap med social företagande  samt det 
internationella perspektivet . En grundläggande tanke är 
att du får möjlighet att delta i, bygga och stärka det 
civila samhället. 
 
Inriktningen Juridik gör dig väl förberedd inför framtida 
studier och ger dig kunskaper om samhällsförhållanden 
och mänskligt samspel. Du läser juridikämnen med ett 
internationellt och socialt fokus. Studierna ger dig 
behörighet till högskolestudier inom de flesta 
samhällsinriktade och juridiska områden. 

Individuella val  
På Schillerska kan man välja mellan ett stort antal 
individuella kurser. Du kan välja kurser som ger 
meritpoäng eller särskild behörighet, eller kurser som 
ger större bredd eller komplement till det program som 
du valt, så som fotografisk bild, animation, 
filmproduktion, scenisk gestaltning, företagsekonomi 2, 
skrivande och självklart språk!  
 

Vid frågor kontakta programsamordnare Linda Peterson
linda.peterson@educ.goteborg.se 
0707-85 44 40 

Gymnasiegemensamma   År 1   År 2   År 3 

Svenska 1  100       

Svenska 2     100    

Svenska 3        100 

Engelska 5  100       

Engelska 6     100    

Matematik 1b  100       

Matematik 2b     100    

Samhällskunskap 1b  100       

Samhällskunskap 2     100    

Historia 1b      100  

Naturkunskap 1b     100    

Idrott och hälsa 1  100       

Religionskunskap 1        50 

Programgemensamma          

Företagsekonomi 1  100       

Privatjuridik  100       

Moderna Språk  100       

Psykologi 1     50    

Inriktningskurser           

Rätten och samhället      100    

Affärsjuridik         100 
Filosofi 1         50 

Psykologi 2a         50 

Programfördjupning          

internationella relationer        100 

Kriminologi       100   

Entreprenörskap         100 

Övrigt          
Individuella val     100  100 

Gymnasiearbete        100 

Summa  800  850  850 

 
Med reservation för förändringar i poängplanen. 
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På inriktningen Ekonomi på Schillerska gymnasiet får 
du möjlighet att kombinera entreprenörskap med 
hållbarhet i ett socialt, ekonomiskt och politiskt 
perspektiv. 

Inriktningen ekonomi gör dig väl förberedd inför 
framtida studier och ger dig kunskaper om företagande 
i ett hållbart perspektiv. Du läser ekonomiämnen med 
ett internationellt och socialt fokus. Studierna ger dig 
behörighet till högskolestudier inom de flesta 
samhällsinriktade och ekonomiska områden. 

Individuella val  
På Schillerska kan man välja mellan ett stort antal 
individuella val. Du kan välja kurser som ger 
meritpoäng eller särskild behörighet, eller så väljer du 
kurser som ger större bredd eller komplement till det 
program som du valt, så som fotografisk bild, 
animation, filmproduktion, scenisk gestaltning, 
internationella relationer, skrivande och självklart språk! 
 

Vid frågor kontakta programsamordnare Linda Peterson
linda.peterson@educ.goteborg.se 
0707-85 44 40 

Gymnasiegemensamma   År 1   År 2   År 3 

Svenska 1  100       

Svenska 2     100    

Svenska 3        100 

Engelska 5  100       

Engelska 6     100    

Matematik 1b  100       

Matematik 2b     100    

Samhällskunskap 1b  100       

Samhällskunskap 2     100    

Historia 1b      100 

Naturkunskap 1b     100    

Idrott och hälsa 1  100       

Religionskunskap 1        50 

Programgemensamma          

Företagsekonomi 1  100       

Privatjuridik  100      

Moderna Språk  100       

Psykologi 1     50    

Inriktningskurser           
Entreprenörskap och 
företagande 

      100 

Företagsekonomi 2     100    
Matematik 3b        100 

Programfördjupning          

Marknadsföring    100    

Grafisk kommunikation       100 

Företagsekonomi spec.        100 

Övrigt          
Individuella val     100  100 

Gymnasiearbete        100 

Summa  800  850  850 

 



 

 
 

 

 

Med reservation för förändringar i poängplanen. 
 


