
Ekonomiprogrammet
Ekonomi & Juridik

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap & Samhälle



Inled din karriär hos oss!

På Påhlmans Gymnasium vid Odenplan kan 

du läsa ekonomiprogrammet eller samhälls-

vetenskapsprogrammet. Våra utbildningar är 

särskilt utformade för dig som vill lyckas på 

högskolan och sedan vidare i näringslivet.

För att ge våra elever rätt verktyg för en framtida karriär 
inom näringslivet läser alla våra elever retorik, ledarskap 
& organisation och entreprenörskap, samt startar UF-
företag och har arbetslivspraktik i årskurs 3. 

Skolan ligger centralt i Stockhom med närhet till Sveri-
ges politiska, ekonomiska och kulturella centrum, vilket 
vi bland annat utnyttjar genom studiebesök och gästfö-
reläsare från näringslivet i många kurser.

Tillsammans med ambitiösa studiekamrater och genom 
engagerade lärare blir tiden på Påhlmans Gymnasium 
både rolig och utvecklande. Ett minne att bära med sig 
resten av livet.

Välkommen till tre spännande år på Påhlmans Gymnasium!

Rektor, Anna Borgén

Inled din 
karriär 
hos oss!



Program 
Ekonomiprogrammet
Oavsett vad du vill jobba med i framtiden har du nytta 
av att kunna ekonomi. Här kan du läsa ekonomipro-
grammet med inriktning juridik eller ekonomi. 
    På Påhlmans Gymnasium handlar Ekonomiprogram-
met mycket om kreativitet och att få lära sig teoretisk 
kunskap på ett roligt sätt, bland annat genom att få 
testa på entreprenörskap genom Ung Företagsamhet.  
 

Samhällsvetenskapsprogrammet
På Påhlmans Gymnasium genomsyras samhällsve-
tenskapsprogrammet av våra ledord human business. 
Här kan du läsa samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning beteendevetenskap eller samhälle. 
     Utbildningen baseras på idén om att framgångsrikt 
företagande måste ta hänsyn till såväl ekonomi som 
miljö och människor för att lyckas i ett längre perspektiv. 

Kunskap du har nytta av  
i verkligheten
Vi arbetar utifrån devisen: störst glädje har du av kunskap 
som du får nytta av i verkligheten. I alla kurser finns som 
mål att samverka med andra ämnen, och med företag 
och organisationer genom bland annat studiebesök och 
gästföreläsare. Det innebär att all kunskap inhämtas först 
genom traditionella studier, men fördjupas genom sam-
verkansprojekt eller ämnesövergripande projekt.

Arbetslivspraktik
I årskurs 3 erbjuds alla elever arbetslivspraktik, något 
teoretiska utbildningar normalt inte har. Praktiken är en 
del av ämnet ledarskap och här får eleverna möjlighet 
att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och 
organisationer i verkligheten.



Lär dig leda – i teori och praktik
Alla har nytta av att lära sig leda, både sig själv och 
andra. Därför läser alla våra elever ledarskap och orga-
nisation. I årskurs tre får eleverna möjlighet att studera 
dessa ämnen i praktiken.

Lär dig konsten att tala!
Retorik är ett ämne som du har nytta av i situationer både 
på jobbet och privat, t ex vid presentationer, jobbintervju-
er och i det praktiska arbetet med UF-företaget där det 
ofta handlar om att övertyga och sälja in affärsidéer. Där-
för läser våra elever 100 poäng retorik under årskurs två. 

 

Utvecklas genom att  
driva företag!
Alla våra elever får testa att starta ett 
skolföretag, ett så kallat UF-företag. Det är en  
pedagogisk undervisningsform där eleverna får möjlig-
het att lära sig mer om allt från ekonomi till marknads-
föring och psykologi samt delta i olika entreprenörstäv-
lingar där de coachas av våra lärare. 

 

Egen dator & 
trådlöst nätverk

Under din skoltid får du tillgång 
till en bärbar dator från Apple och 

vi har trådlöst nätverk 
på hela skolan.

Vill du veta mer om Påhlmans Gymnasium? 
Besök oss på pahlmansgymnasium.se och följ oss i 
sociala medier för att få inblick i skolans vardag!



Poängplaner 
för programmen

Ekonomiprogrammet

Inriktning Juridik
Inriktning Ekonomi

Gymnasiegemensamma ämnen  1150

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Historia 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

Programgemensamma 

 karaktärsämnen 450

Moderna språk 100

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Samhällskunskap 2 100

Inriktningar och 

programfördjupningar 600

Båda inriktningarna läser:

Entreprenörskap & företagande 100

Ledarskap & organisation 100

Retorik 100

Juridik läser:

Filosofi 1 50

Affärsjuridik 100

Rätten & samhället 100

Psykologi 2a 50

Ekonomi läser:

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Marknadsföring 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

Poäng totalt 2 500

Samhällsvetenskaps
programmet

Inriktning Samhällsvetenskap
Inriktning Beteendevetenskap

Gymnasiegemensamma ämnen  1150

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Historia 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Programgemensamma

karaktärsämnen 300

Moderna språk 200

Filosofi 1 50

Psykologi 1 50

 

Inriktningar och 

programfördjupningar 750

Båda inriktningarna läser:

Entreprenörskap 100

Retorik 100

Ledarskap & organisation 100

Samhällskunskap 2 100

Geografi 1 100

Beteendevetenskap läser:

Kommunikation 100

Sociologi 100

Psykologi 2a 50

Samhällsvetenskap läser:

Historia 2a 100

Religionskunskap 2 50

Samhällskunskap 3 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

Poäng totalt 2 500

Mer information på  
pahlmansgymnasium.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Förändringar kan komma att ske efter tryck.



Öppet hus!

Välkommen att 
besöka skolans lokaler 

och träffa rektor, 
lärare och elever 

på öppet hus.

...

Tisdag 26/11 
kl 18-19.30 

Lördag 30/11
kl 12-13.30 

Onsdag 29/1
kl 18-19.30 

Lördag 1/2
kl 12-13.30 

Torsdag 23/4
kl 18-19.30



   

PÅHLMANS GYMNASIUM
Hagagatan 23 A, 104 32 Stockholm

Telefon 010-157 63 48

info@pahlmansgymnasium.se

pahlmansgymnasium.se

Följ oss i sociala medier för att få inblick i skolans vardag!

 @pahlmansgymnasium   @pahlmans_gymnasium

  

Huvudman för Påhlmans Gymnasium är 

Studieförbundet Medborgarskolan.

Vi är en ideell organisation och återinvesterar 

allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. 

Det gör Medborgarskolan till 

en trygg och stabil huvudman.

Golsa, 
Samhällsprogram med 
inriktning beteendevetenskap, åk 2

Hur känns det nu, motsvarar Påhlmans 
det du förväntade dig?
– Ja, det gör det! Lärarna är jättebra och 
engagerade. Jag ville läsa beteende-
vetenskap och psykologi och har verk-
ligen lärt mig jättemycket om människ-
ors tänkande, hur de fungerar och vad 
de tycker, det är jätteintressant.

Hur är stämningen här på skolan?
– Jag tycker den är härlig. Jag känner 
ingen press när jag går i korridorerna 
att jag måste se ut eller bete mig på 
ett speciellt sätt. Jag kan vara mig själv 
och ingen dömer mig för det. Påhlmans 
är en rätt liten skola i jämförelse med 
andra gymnasieskolor, antingen så går 
man samhälle eller ekonomi vilket gör 
att vi alla är rätt lika till sättet och hur vi 
tänker, det är skönt.
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