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Gör dig redo för nästa steg!
Hos oss på Påhlmans Gymnasium vill vi ge dig som elev goda förutsättningar och förståelse 

för affärsliv, företagande och samhället i sin helhet. Efter gymnasiet väljer de flesta av våra 

elever att studera vidare på universitet eller högskola. Andra väljer att starta och driva företag. 

    Oavsett vilken väg just du väljer är vårt mål att du ska lyckas med dina studier och vara 

redo för det liv som kommer efter gymnasiet!

Påhlmans Gymnasium vid Odenplan har funnits i 20 år. Vår skola är förhållandevis liten och du lär snabbt känna såväl lärare som elever 
från andra klasser och årskurser. Våra lärare är alla legitimerade och har ett stort engagemang i att du ska lyckas med dina studier – 
vilket märks i våra utvärderingar, som även visar på att våra elever känner sig trygga och trivs i sin skola. 

Under studietiden hos oss kommer du att utvecklas och lära dig mycket. Vi är stolta över traditionen att erbjuda eleverna på våra 
program både praktik och UF (Ung Företagsamhet). Likaså får alla elever läsa Retorik och lära sig tala på rätt sätt i olika situationer, 
fördjupa sig i Ledarskap & Organisation samt Entreprenörskap. Det här är ämnen som både utmanar och utvecklar dig som individ 
vilket du har nytta av hela livet – på universitet och högskola såväl som i arbetslivet och livet i stort. 

Vårt nära samarbete med Påhlmans Handelsinstitut gör att du får träffa lärare därifrån, 
vilket ger en bredd och ett djup i dina studier, något våra elever uppskattar mycket. 

Vi är också mycket glada över att du som läser Ekonomiprogrammet med inriktning  
ekonomi från och med hösten 2020 kan bli diplomerad gymnasieekonom vid din examen 
från Påhlmans Gymnasium.

 
 
Varmt välkommen till oss! 
 
Anna Borgén, rektor Påhlmans Gymnasium

Öppet hus!
Välkommen att uppleva Påhlmans Gymnasium genom öppet hus – digitala och fysiska.

Här får du möta rektor, lärare och elever, ställa frågor och kika in i skolans lokaler. 
  

Digitalt öppet hus, livesänt via Youtube 
Tisdag 30 november, kl 18.00 

 
Öppet hus i skolan (Hagagatan 23A)

Onsdag 26 januari, kl 18.00-19.30
Lördag 29 januari, 12.00-13.30

Torsdag 5 maj, 18.00-19.30 

Läs mer om öppet hus på vår hemsida: www.pahlmansgymnasium.se/oppet-hus

Påhlmans Gymnasium, Hagagatan 23A, t-bana Odenplan, info@pahlmansgymnasium.se
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Om skolan 
Påhlmans Gymnasium är en gymnasieskola som 

delar hus och samverkar med Påhlmans Handels-

institut: Sveriges första skrivinstitut från 1881. Hos oss 

kombineras teoretisk och praktisk kunskap inom 

handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap, mänskliga 

relationer och kommunikation. På Påhlmans Gymnasium 

får du som elev goda förutsättningar och förståelse för 

affärsliv, företagande och samhället som helhet.

Mitt i stan
Påhlmans Gymnasium är lägligt placerad i centrala Stockholm, nära 
Odenplan. Vår närhet till kommunikationer, ekonomiska institutioner, 
myndigheter, riksdag och muséer ger oss goda möjligheter till tydlig 
verklighetsförankring. Studiebesök och gästföreläsare är viktiga 
återkommande inslag under utbildningen.  
 
Kunskap för livet
Vi strävar efter att du som elev ska få kunskaper som du kan omsätta och 
ha nytta av hela livet. Alla kurser har som mål att samverka med varandra 
samt med företag och organisationer. Dina kunskaper fördjupas såväl i det 
enskilda ämnet som i ämnesövergripande projekt och genom studiebesök. 

Utvecklas genom att driva företag 
Alla våra elever får starta ett UF-företag. Det är en pedagogisk  
undervisningsform där du får möjlighet att lära dig mer om allt från 
idéutveckling, juridik och ekonomi till marknadsföring och du tränar 
samarbete och företagsamhet.

Ledarskap – i teori och praktik
Alla har vi nytta av att lära oss att leda – både 
oss själva och andra. Därför läser alla våra elever 
Ledarskap & Organisation. 

Lär dig konsten att tala
Kunskaper i retorik är mycket användbart i en 
mängd olika situationer i livet, t ex när du ska hålla 
en presentation, blir intervjuad för ett jobb eller 
när du ska övertyga och sälja in affärsidéer för ett 
företag. Därför läser våra elever 100 poäng retorik 
under årskurs två. 

Praktik i arbetslivet
I årskurs 3 erbjuds alla elever arbetslivspraktik. 
Under praktiken får du möjlighet att praktisera dina 
kunskaper och studera ledarskap och organisatio-
ner i verkligheten.  
 
Egen dator
Vid starten i åk 1 får du kvittera ut en Apple 
MacBook Air, vilket både effektiviserar ditt stu-
diearbete och underlättar kommunikationen 
mellan dig, dina lärare och vårdnadshavare under 
studietiden.
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Vår pedagogik
Nyckeln till en framgångsrik skola är en gemensam 

tanke om vad som händer i klassrummet och en  

strävan efter att alltid förbättra undervisningen.  

Detta driver våra lärare till att förstärka sina arbets-

metoder och förtydliga dessa för våra elever.

Elevernas utveckling i centrum
Vi har höga förväntningar på våra elever och deras utveckling här hos oss. 
Våra välutbildade och engagerade lärare arbetar aktivt för att stärka och 
anpassa undervisningen för att den ska vara intresseväckande och hålla 
en hög kvalitet.

Vår digitala profil 
På Påhlmans Gymnasium har vi en etablerad IT-pedagogisk profil och  
IT är ett naturligt inslag i undervisningen. Vi erbjuder eleverna moderna 
IT-verktyg som används inom näringslivet: egen Apple MacBook Air, 
Teams, projektorer i samtliga klassrum m.m.  

Våra lärare 
Alla våra lärare är legitimerade och brinner för sina ämnen, att lära ut och 
lära tillsammans med sina elever och att jobba med unga människor.  
På så sätt kan vi hålla ett högt kunskapsfokus och hjälpa dig som elev  
att nå dina mål.

Mentorer 
Det viktigaste för oss är att våra elever mår bra, att de trivs både med livet 
och med skolan, att varje elev blir sedd och känner sig hemma. Du får en 
mentor som har ansvar för att följa upp hur du mår, hur det går på skolan 
och se till att skapa bra kontakt mellan skolan och dina vårdnadshavare.

Charlotta är samordnare för  
Ekonomiprogrammet på   
Påhlmans Gymnasium. 
 
Vad innebär det att vara samordnare för  
Ekonomiprogrammet?
– Det innebär att jag samordnar lärarna i arbetet 
mot ekonomiprogrammets övergripande mål. Det 
är givande för mig som lärare att få arbeta med 
utveckling av ekonomiprogrammet tillsammans 
med mina kollegor.
     Det är viktigt att eleverna ska känna en trygghet 
i att vi lärare har en överblick så att undervisning-
en så ofta det går genomsyras av programmets 
inriktning. Ett konkret exempel är gymnasiearbetet 
som alla elever gör sista året. Då ska det kännas att 
man snart gått klart just ekonomiprogrammet.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är eleverna! Många elever kommer till 
Påhlmans Gymnasium från stadens alla hörn och 
få känner varandra sedan innan. Det gör något 
visst med stämningen här. Det är även viktigt för 
kommande yrkesliv att bygga relationer, något 
eleverna är bra på, både med varandra och med 
oss lärare.

Som elev på Påhlmans Gymnasium erbjuds du 
arbetslivspraktik under två veckor i årskurs 3. 

Praktiken är en del av ämnet Ledarskap &  
Organisation och här får du möjlighet att  

praktisera dina kunskaper och studera ledarskap 
och organisationer i verkligheten.
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På Påhlmans Gymnasium läser du ekonomipro-

grammet med inriktning juridik eller ekonomi. Vi vill 

ge dig teoretiska kunskaper på ett inspirerande och 

kreativt sätt, bland annat genom att du får testa på 

entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. 

   Du som läser inriktning ekonomi har möjligheten 

att bli Diplomerad Gymnasieekonom. En bra merit 

när du söker jobb inom ekonomi efter gymnasiet. 

 
Om Ekonomiprogrammet 
På ekonomiprogrammet läser du företagsekonomi och entreprenörskap, 
ämnen som ger den kunskap som krävs för att starta och driva företag.  
Ekonomiprogrammet fokuserar också på affärskompetens, t ex genom att  
du får läsa om olika teorier och metoder samt arbeta i digitala bokförings- 
program.

Inriktning ekonomi
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi passar dig som är intresserad 
av företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknads-
föring samt ledarskap och organisation. Utbildningen kan ge jobb inom 
dessa områden, men de flesta väljer att läsa vidare på universitet och 
högskola. Inriktning ekonomi är den utbildning som ger dig störst 
färdigheter i att starta och driva ett företag.
    Påhlmans Gymnasium är certifierad gymnasieskola för Diplomerad 
Gymnasieekonom. De elever som går Ekonomiprogrammet med inriktning 
ekonomi har därmed möjlighet att bli Diplomerade Gymnasieekonomer.

Inriktning juridik 
Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig kunskap om rätts-
ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas 
av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och 
bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 
Utbildningen är en bra grund för vidare studier inom juridik eller ekonomi.

EKONOMIPROGRAMMET
INRIKTNINGARNA EKONOMI OCH JURIDIK

Inriktning ekonomi innehåller bl a
 ✤ Redovisning
 ✤ Kalkylering
 ✤ Marknadsföring
 ✤ Ledarskap
 ✤ Organisation 

 
Möjligheter efter gymnasiet

 ✤  Vidare studier inom ekonomi och andra   
samhällsvetenskapliga ämnen
 ✤ Starta och driva eget företag 

 
Exempel på framtida yrken

 ✤ Ekonom
 ✤ Yrken inom redovisning 
 ✤ Egen företagare
 ✤ Lärare

Inriktning juridik innehåller bl a
 ✤ Rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle
 ✤ Hur påverkas rättsordningen av internationell rätt?
 ✤ Övning i att analysera t ex lagtexter
 ✤ Bedömning av juridiska problem
 ✤ Möjligheter efter gymnasiet
 ✤ Vidare studier inom juridik
 ✤ Vidare studier inom ekonomi

 
Exempel på framtida yrken

 ✤ Jurist
 ✤ Ekonom
 ✤ Egen företagare
 ✤ Lärare

Certifierad gymnasieskola för 
Diplomerad gymnasieekonom
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGARNA BETEENDE OCH SAMHÄLLE

På Påhlmans Gymnasium har samhällsvetenskaps-

programmet en tydlig samhälls- och beteende-

vetenskaplig profil. Här kan du välja mellan inriktning-

arna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 

Utbildningarnas utformning utgår ifrån idén om att 

framgångsrikt samhällsbyggande och företagande 

går i linje med hänsyn till såväl ekonomi som 

människor och miljö.

 
Om Samhällsvetenskapsprogrammet
På Påhlmans Gymnasium jobbar vi på Samhällsvetenskapsprogrammet till 
viss del i ämnesövergripande större projekt för att ge en tydlig bild av hur 
ekonomi, samhälle och miljö hänger samman. Ett sådant projekt kan till 
exempel handla om våra konsumtionsbeteenden. Vi bjuder även in närings-
livet och ideella organisationer för att tillföra mervärde till undervisningen.

Inriktning beteendevetenskap 
Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap är 
för dig som vill lära dig mer om hur det mänskliga beteendet påverkar våra 
val och hur vi påverkas av grupper och omgivningar. Här får du kunskap om 
hur ledarskap och kommunikation påverkar samarbete och gruppdynamik 
på individ- och gruppnivå. På denna inriktning fördjupar du dig inom ämnena 
sociologi, psykologi och kommunikation.  
 
Inriktning samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhällsvetenskap 
är för dig som vill lära dig mer om hur du kan påverka din omvärld. Här får 
du kunskap om hur samhället utvecklas och om hur politik och ekonomi 
formar vår värld. 
    Under utbildningen tränas du i att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
Genom att välja denna inriktning kommer du att fördjupa dig inom ämnena 
historia, religion och samhällskunskap.

Inriktning samhällsvetenskap innehåller bl a
 ✤ Samhällsutveckling
 ✤ Politik
 ✤ Ekonomi
 ✤  Fördjupning inom historia, religion och   
samhällsvetenskap

Möjligheter efter gymnasiet
 ✤  Vidare studier inom juridik, statsvetenskap,   
ekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen
 ✤  Vidare  studier inom journalistik och  
media- och kommunikationsvetenskap 

Exempel på framtida yrken
 ✤ Jurist
 ✤ Polis, psykolog, beteendevetare, socionom
 ✤ Statsvetare
 ✤ Samhällsplanerare, stadsplanerare
 ✤ Journalist
 ✤ Lärare
 ✤ Kommunikatör

Inriktning beteendevetenskap innehåller bl a
 ✤ Beteendevetenskap
 ✤ Ledarskap
 ✤ Kommunikation
 ✤ Gruppdynamik
 ✤  Fördjupning inom sociologi, psykologi och   
kommunikation

Möjligheter efter gymnasiet
 ✤ Vidare studier inom psykologi
 ✤ Vidare studier inom beteendevetenskap
 ✤ Vidare studier inom journalistik och  

 media- och kommunikationsvetenskap 
 
Exempel på framtida yrken

 ✤ Personalvetare
 ✤ Polis, psykolog, beteendevetare, socionom
 ✤ Lärare
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Förverkliga
din affärsidé! 
 
Ung Företagsamhet på Påhlmans Gymnasium
Påhlmans Gymnasium arbetar aktivt och framgångsrikt med entreprenörskap 
och företagande. Vår arbetsmodell är baserad på att förbereda våra elever 
till eget företagande inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) och ge en god 
inblick i hur det är att driva och samarbeta i företag. 

Från teori till praktik
För att få en bra grund att stå på i sitt företagande läser alla elever retorik, 
ledarskap & organisation och entreprenörskap. 

UF – så funkar det
I årskurs 3 startar och driver alla elever på Påhlmans Gymnasium ett UF-före-
tag. Under året skapar eleverna företagen utifrån egna affärsidéer och skriver 
affärsplaner, träffar rådgivare, marknadsför sitt företag, gör inköp, producerar 
varor, säljer varor eller tjänster, ställer ut på skolans julmarknad, skriver täv-
lingsbidrag och ställer ut på Stockholms UF-mässa. 
    Det här är inte bara ett verklighetsförankrat sätt att lära sig om ekonomi 
och företagande – det är även lärorikt och roligt! 

UF-tävlingar, Draknästet och Guldägget
Under inledningen av UF-året har skolan ett eget Draknäste med drakar 
från skolan, näringslivet och Påhlmans Handelsinstitut. Här får våra elev-
er pitcha sina affärsidéer som drakarna ger feedback på. 
    Eleverna gör senare under året en reklamfilm som visas upp på skolans 
reklamfilmsgala Guldägget. Där utser en jury vinnare i kategorierna Bästa  
reklamfilm och Bästa affärsidé. Eleverna coachas dessutom för att kunna 
delta i olika tävlingar som UF anordnar regionalt och nationellt.  

Linnea Backemo går sista året på Ekonomipro-
grammet och driver ett av skolans 
UF-företag. Företaget ”Fiffiboxen” producerar 
mens- och intimprodukter för kvinnor.
 
– Det känns jätteroligt och lärorikt att få starta upp 
sitt eget företag. Det är jättekul att själv få ta initiativ 
till att prata med banker och företag – det ger en 
bra inblick i hur det faktiskt är att driva eget.

– Vår företagsidé är att vi ska göra en box med 
intimvård och intimprodukter anpassad för kvinnor. 
Vi vill hylla kvinnor världen över och därför har vi 
också valt att en del av försäljningen ska gå till 
kvinnor i världen som inte har råd eller tillgång till 
mensprodukter. Vi kände att marknaden inte var 
tillräckligt stor och valde därför att skapa en box 
med alla produkter på ett och samma ställe.

–Redan innan gymnasiet hade jag inställningen att 
en dag driva eget företag. Jag valde att gå Ekono-
miprogrammet då det ger en bra grund att stå på 
inför senare val i livet gällande entreprenörskap. 
Personligen så har jag lärt mig mycket på den kor-
ta tid vi arbetat med företaget och jag känner bara 
mer och mer att jag vill fortsätta att driva eget. 

– Det känns otroligt nervöst att få presentera vår 
idé för drakarna i skolans Draknästet nu i höst, men 
också kul och lärorikt! Jag är mest nervös över att 
vår idé ska bli sågad men det är i så fall det värsta 
som kan hända. Annars är jag otroligt taggad och 
det känns väldigt kul att få prata med människor 
som är insatta i ämnet.
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Din skolmiljö
Påhlmans Gymnasium är en personlig skola vid 

Odenplan med runt 410 elever. Vi delar hus med bl a 

Påhlmans Handelsinstitut och Medborgarskolan, 

som också är vår huvudman.

 
Skolmat och matsal
En bra och näringsriktig mat är viktig för att du som elev ska må bra och ha 
möjlighet att prestera väl i skolan. 

Maten vi serverar har en hög andel ekologiska råvaror och är utan onödiga 
tillsatser. Varje dag serveras en vällagad huvudrätt, ett grönt alternativ och 
ett fräscht utbud av sallad. 

Ett hus som myllrar av aktivitet 
I samma hus som Påhlmans Gymnasium finns även Påhlmans Handels-
institut, Stockholms Tillskärarakademi och Medborgarskolan. I huset pågår 
aktiviteter från morgon till kväll!

Studieförbundet Medborgarskolan är huvudman 
Huvudman för Påhlmans Gymnasium är studieförbundet Medborgarskolan 
som har en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår 
verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund.  
 
Vi är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skol-
verksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg och stabil huvudman. 
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Kunskap som
efterfrågas!

Påhlmans Gymnasium och Påhlmans Handels-

institut har ett nära samarbete vilket sätter en tydlig 

branschprägel på vår miljö. Genom att tillsammans 

göra utvärderingar av gymnasieutbildningarna kan 

vi säkerställa att undervisningen upprätthåller god 

kvalitet i enlighet med vad branschen efterfrågar.

Påhlmans Handelsinstitut har bedrivit kvalitativa och näringslivsanpassade 
yrkesutbildningar inom ekonomi, juridik och HR sedan 1881. Ända sedan 
starten har vi erbjudit utbildningar som ger de praktiska kunskaper som 
marknaden efterfrågar.

För att kunna utveckla och skapa näringslivsanpassade utbildningar har 
Påhlmans Handelsinstitut ett nära samarbete med företrädare för respektive 
bransch. Syftet är att ge de studerande rätt kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för sin framtida yrkesroll.
 
Dessa branschkunskaper och erfarenheter tar vi med oss in i samarbetet 
med Påhlmans Gymnasium. Genom att dela med oss av våra insikter kan 
Påhlmans Gymnasium styra undervisningen så du som elev får den kun-
skap som efterfrågas av marknaden samt blir väl förberedd för framtida 
högre studier på universitet och högskola.

Varmt välkommen till tre spännande år på Påhlmans Gymnasium!

Peter Isaksson, chef Påhlmans Handelsinstitut 

Peters tre tips!
Börja bygga ditt personliga varumärke 

redan idag. Lägg upp en profil på LinkedIn 
och följ företag som du är intresserad av 

och vill veta mer om.  

Det är aldrig för tidigt att börja bygga nätverk. 
Din klasskamrat idag kanske rekommenderar 

dig för ett jobb i framtiden. 

Vad du än har gjort för gymnasieval så 
kommer framtiden bjuda på massor med 

utvecklingar och möjligheter till 
nya karriärvägar.

Påhlmans Handelsinstitut var banbrytande 
vid starten 1881 och precis som då får

dagens studerande praktisera ute på arbets-
platser. Påhlmans-andan innebär att våra 

studerande får en verklighetsförankrad och 
näringslivsanpassad utbildning som hjälper 

dem att komma vidare i karriären!
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Gymnasiegemensamma ämnen   1250

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

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  350  

karaktärsämnen  

Moderna språk 100

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Gemensamma inriktningar och  300 

programfördjupningar 

Entreprenörskap & företagande  100

Ledarskap & organisation  100

Retorik  100

Inriktning juridik  300

Filosofi 1  50

Affärsjuridik  100

Rätten & samhället  100

Psykologi 2a  50

Inriktning ekonomi  300

Företagsekonomi 2  100

Matematik 3b  100

Marknadsföring  100

Gymnasiearbete  100

Individuellt val  200

Poäng totalt  2 500

Poängplan
Ekonomiprogrammet

Mer information på  www.pahlmansgymnasium.se

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 / Svenska som andraspråk 1  100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2  100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3  100

 

Programgemensamma 300

 karaktärsämnen 

Moderna språk 200

Filosofi 1 50

Psykologi 1 50

Gemensamma inriktningar och  500 

programfördjupningar 

Entreprenörskap  100

Retorik  100

Ledarskap & organisation  100

Samhällskunskap 2  100

Geografi 1  100

Inriktning beteendevetenskap  250

Kommunikation  100

Sociologi  100

Psykologi 2a  50

Inriktning samhällsvetenskap   250

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50

Samhällskunskap 3  100

Gymnasiearbete  100

Individuellt val  200

Poäng totalt  2 500

Poängplan
Samhällsvetenskapsprogrammet

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



Öppet hus!
Välkommen att uppleva Påhlmans Gymnasium genom öppet hus – digitala och fysiska.

Här får du möta rektor, lärare och elever, ställa frågor och kika in i skolans lokaler. 
  

Digitalt öppet hus, livesänt via Youtube 
Tisdag 30 november, kl 18.00 

 
Öppet hus i skolan (Hagagatan 23A)

Onsdag 26 januari, kl 18.00-19.30
Lördag 29 januari, 12.00-13.30

Torsdag 5 maj, 18.00-19.30 

Läs mer om öppet hus på vår hemsida: www.pahlmansgymnasium.se/oppet-hus

Adress

Påhlmans Gymnasium 
Hagagatan 23 A, 104 32 Stockholm (t-bana Odenplan),

tfn 010-157 63 48, e-post info@pahlmansgymnasium.se
www.pahlmansgymnasium.se


