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Skolchefen har ordet
Pernilla Engqvist Widegren
Skolchef Klara Teoretiska Gymnasium

Just nu står du inför ett val som kanske känns svårt. Du ska inte bara välja gymnasieprogram, du ska även välja skola. Men det behöver inte vara så svårt. När
det gäller valet av skola handlar det mer om trivsel, resväg, skolans storlek och
elever.
Klara Teoretiska Gymnasium har fyra olika skolor i Stockholm, välj den som passar
dig bäst. Besök skolorna på öppet hus, prova på att vara elev för en dag och
känn efter ordentligt i hjärtat innan du bestämmer dig.
Klara Teoretiska Gymnasium är skolan för dig med höga ambitioner och vårt mål
är att vara en skola som du längtar till. Du fokuserar på dina studier men vill också
trivas och ha en bra relation med klasskamrater och personal.
Vi ger dig den bästa förberedelsen inför universitetet, du skall känna dig trygg
med akademiska uppsatser, källkritik, att arbeta självständigt och i grupp och
annat som universitetet kommer ställa krav på. Men allt handlar inte om studier,
du kommer också att växa som person, bli utmanad och inspirerad och bygga
upp ditt självförtroende.
Varmt välkommen till oss!
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KLARA Norra

Ett gymnasium med fokus på din utveckling
Vi är en större skola med fokus på det personliga bemötande. Du kommer ha en
personlig relation både med rektorn och alla dina lärare. Hos oss läser du tillsammans
med likasinnade elever som satsar på skolan. Med en tydlig plan i alla ämnen tränas
du på de förmågor som krävs för högre studier.
I augusti 2022 slog vi upp portarna för nya KLARA Norra och flyttade till sprillans
nya lokaler på Campus Vasastan i Stockholm. Campus Vasastan är Stockholms
mest moderna och klimatsmarta gymnasiecampus. Vi har helt egna lokaler och
klassrum, men delar gemensamma utrymmen som skolmatsal,elevcafé och takterrass med de andra skolorna.
Vi på KLARA Norra brinner för att du ska få den bästa möjliga utbildningen under
dina tre år hos oss. Vi kommer ge dig alla förutsättningar att nå dit du vill. Våra
lärare kommer se till att skapa en personlig relation med just dig och stötta dig
men också lita på att du tar eget ansvar för dina studier. Alla våra elever ska ha
samma förutsättningar att lyckas, och vi jobbar varje dag på att du ska känna
glädje och inspiration hos oss. Varmt välkommen till oss!

PERSONLIG
SKOLA

STUDIE-

MOTIVERADE
ELEVER

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

REKTORN HAR ORDET
På KLARA Norra har vi höga förväntningar på våra elever,
och på oss själva. Den personliga kontakten är viktig för
oss och vi anstränger oss för att lära känna alla våra
elever. Hos oss får du kunskaper som du har användning

Du kommer ha en personlig relation både med rektorn och alla dina lärare.

av när du studerar på högskolan eller universitet. Vi vill

Hos oss läser du tillsammans med likasinnade elever som satsar på skolan.

oavsett vilket program du väljer på gymnasiet.

Med tydlig plan i alla ämnen tränas du på de förmågor som krävs för högre

Carolin Lysell, rektor

studier.

Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra
_klaranorra_

att du ska kunna ta dig an vad som helst i framtiden,

Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra

BESÖK OSS:

KONTAKTA OSS:

11342 Stockholm

stockholmnorra@klaragymnasium.se

Karlbergsvägen 77

08-462 34 50

HEMSIDA:

klaragymnasium.se/sthlmnorra

07

KLARA Södra

Vi ger dig möjligheter och utmaningar!
På Klara Teoretiska Gymnasium Södra får du möjlighet att utmana dig själv i en lugn
och studiefokuserad miljö. Vi rustar dig för framtiden och gör dig förberedd på högre
studier efter gymnasiet.
Inför skolstarten i augusti flyttade vi till Campus Södermalm - ett toppmodernt
skolcampus med tre andra gymnasieskolor. Där har vi två egna våningar och
delar matsal, kafé och idrottslokal med de andra skolorna.
Vi vill vara skolan du längtar till och trivs i, en plats där du kan vara dig själv och
kan vara med och påverka din utbildning. Vi på KLARA Södra arbetar så du får de
bästa förutsättningarna för att utvecklas och förberedas för studier efter gymnasiet. Detta gör vi genom att elever tillsammans med sina mentorer veckovis
studieplanerar för att du ska äga ditt eget lärande och bli mer självständig som
förväntas av dig på universitet.
För att kunna lära och utvecklas krävs gemenskap! Vi har en aktiv elevkår och elevföreningar som anordnar många olika aktiviteter under året. Vi vet att gemenskap
och engagemang gör tiden under och efter skoltiden ännu roligare.

SOCIALT

ENGAGEMANG

LÄRARE MED

UTVECKLINGS-

REKTORN HAR ORDET
STUDIEFOKUS

FOKUS

På KLARA Södra ger vi dig en utbildning som gör dig väl
förberedd för vidare studier. I våra nya lokaler på
Campus Södermalm har vi bättre möjligheter än nånsin
att ge dig förutsättningarna för att nå dina mål.

Våra elever driver skolföreningar och gör skillnad både på skolan och i samhället.

Erik Öberg, rektor
Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra

Våra lärare utvecklar undervisningen tillsammans med kollegor, dig och din klass.
Lektionerna har uttalade lärandemål och en tydlig struktur.

Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra
klara.sodra.gymnasium

BESÖK OSS:

KONTAKTA OSS:

116 68 Stockholm

stockholmsodra@klaragymnasium.se

Tullgårdsgatan 12

0701-68 00 97

HEMSIDA:

klaragymnasium.se/sthlmsodra
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KLARA Östra

Ett gymnasium där dina mål är vår prioritet
KLARA Östra är gymnasieskolan med fokus på dig och dina mål. Vår trivsamma skola
ligger centralt på Gärdet med närhet till tunnelbanan. Vi är en skola med bra gemenskap där alla känner varandra, vilket ger en skön stämning på skolan.
Alla elever ska ha samma förutsättning för att lyckas och vi jobbar varje dag med
att du ska känna glädje och inspiration hos oss. Vi tror på att du kan lära för att
överträffa dina mål och utvecklas som person. Oavsett om du redan nu vet vad
du vill göra efter studenten eller inte, hjälper vi dig att utvecklas och sätter ribban
precis där du vill ha den. Därför ser vi till att du får tydliga strukturer i dina studier
och alltid närhet till dina lärare, mentorer och andra duktiga pedagoger som finns
där för att motivera dig.
Vi har ett gemensamt fokus på globala frågor, internationella relationer och skolutbyten. Vi förbereder dig också för att verka och leva i ett hållbart globalt och
lokalt samhälle, med socialt ansvar och omtanke om varandra. På KLARA Östra
vill vi ge dig en spännande, rolig och framförallt en lärorik gymnasietid.
Välkommen till oss på KLARA Östra!

LÖPANDE

FEEDBACK

CENTRALT
LÄGE

KUNNIGA
LÄRARE

REKTORN HAR ORDET
På KLARA Östra kommer du att bli utmanad att förverkliga
dina drömmar, men inte innan vi gett dig rätt förutsättningar. En viktig del av din utbildning hos oss är att du
ska vara förberedd inför vidare studier. Det är först när

Vi har en öppen dialog och ger kontinuerlig feedback till våra elever.
Vårt centrala läge gör det enkelt att pendla till skolan.
Våra lärare kan sitt ämne och hjälper dig nå dina mål.

Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra
klaraostra

du är trygg i dig själv och i skolan som du har möjlighet
att växa – vi hjälper dig att nå dit.
Oliver Ylvenius, rektor
Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra

BESÖK OSS:

KONTAKTA OSS:

115 38 Stockholm

stockholmostra@klaragymnasium.se

Värtavägen 65

08-45 91 380

HEMSIDA:

klaragymnasium.se/sthlmostra

11

KLARA Sollentuna
Ett gymnasium som sätter dig främst

På KLARA Sollentuna arbetar vi i nära relation till dig som elev för att kunna stötta dig
på bästa sätt i din strävan att nå dina mål. Vi är en liten skola där alla känner alla.
Studiero och trivsel är viktigt för oss tillsammans med god sammanhållning mellan
er elever och mellan elever och personal - vi vill att du ska kunna nå din fulla potential hos oss.
Kunskap och utveckling sker delvis i klassrummet, men vi tror att du även behöver
inblick i den omvärld vi lever i för att få ett hållbart lärande – ett lärande som ger
dig mycket goda förutsättningar för steget efter gymnasiet. Vi är en FN-certifierad
skola där FN:s globala mål vävs in i undervisningen, allt för att du ska få insikt i och
perspektiv på det du lär dig i skolan.
Lärande sker i många sammanhang, vi använder därför våra kontakter med både
universitet och näringsliv. Vi använder även naturen runt om oss och genomför
olika studiebesök för att varva teori, praktik och upplevelser i undervisningen.
Välkommen till oss på KLARA Sollentuna.

FN-

CERTIFIERAD
SKOLA

TEORI OCH

VERKLIGHET

RESOR

UTOMLANDS

REKTORN HAR ORDET
Som rektor kommer jag tillsammans med personalen
att arbeta för att du ska få bästa möjliga utbildning så
att du når dina framtidsmål. KLARAs profil med hållbarhet och internationella sociala projekt gör att du

Vi väver in FN:s globala mål och hjärtefrågor i all vår undervisning.
Vi gör många studiebesök och samarbetar med företag.
Många av våra elever får möjlighet att åka utomlands på studieresa.

förbereds för dina framtida studier och ger dig kunskaper och en medvetenhet, för att du i framtiden med
engagemang ska kunna arbeta och leva hållbart och
kan bidra till att göra världen lite bättre.
Satu Harnesk, rektor
Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna

Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna
klarasollentuna

BESÖK OSS:

KONTAKTA OSS:

191 47 Sollentuna

sollentuna.info@klaragymnasium.se

Turebergsvägen 3

08-585 755 87

HEMSIDA:

klaragymnasium.se/sollentuna
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Gör ett klimatsmart
val till gymnasiet
Vår tids stora utmaning handlar om att göra hållbara val som kan göra att vår värld
kan leva vidare. På KLARA är vi aktiva i hållbarhetsfrågor, vi vill att du som elev ska få
chansen att växa som individ och bli medveten om hur du tillsammans med andra
kan bidra till att göra världen lite bättre samt lite mer hållbar.
På KLARA ger vi dig verktygen som du behöver för att kunna leva ett klimatsmart
och hållbart liv som gör skillnad i ett större perspektiv – oavsett vilket program du
väljer. Våra nationella och internationella sociala projekt har tydlig koppling till
FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är den gröna tråden som löper genom
skolsalar, via lärarrum och hela vägen in i skolmatsalen – där matsedeln inte
bara berättar vad som serveras utan också hur stort klimatavtryck skollunchen
har. För att du ska kunna göra medvetna val, varje dag.
Genom ökad medvetenhet, fördjupad förståelse och kunskap inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska
kommer du kunna bidra till att göra världen lite bättre och lite mer hållbar. Tillsammans kan vi skapa hopp om en ljusare framtid. Den framtid som tillhör dig.

KONKRET KLIMATSMART
LUNCHMENY MED CO 2 få möjlighet att göra ett medvetet val av mat på
skolmenyn efter CO 2 -märkningar.
FN- & KLIMATROLLSPEL alla skolor deltar på det årliga gemensamma
FN rollspelet.
TEMADAGAR på skolorna anordnas olika temadagar eller veckor åt något
specifikt tema kopplat till hållbar utveckling.
Scanna QR-koden för Se filmen från KLARAs FN- och klimatrollspel!
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Gränslösa möjligheter
med globalt perspektiv
Din gymnasietid färgas av din omvärld, det är både spännande och utmanande tider.
Det händer mycket i världen nu och vårt samhälle blir mer internationaliserat för
varje dag som går. För att ge dig de bästa förutsättningarna för framtiden har vi på
KLARA ett globalt perspektiv och knyter FN:s globala mål direkt till undervisningen.
Vi lever i en värld där gränser suddas ut, avstånd krymper och möjligheterna växer.
Var du kommer att leva och arbeta i framtiden vet du troligtvis inte ännu, men
chansen är stor att du kommer ha många internationella kontakter runtom i världen. Därför nöjer vi på KLARA inte oss med att ha ett internationell fokus på våra
utbildningar, vi ger dig också möjligheten att kostnadsfritt åka utomlands, för att
skapa dig erfarenheter utanför Sveriges gränser. För vi tror att det bästa sättet
för dig att förstå och lära dig hur världen fungerar – är att uppleva det.
På KLARA vill vi göra skillnad, vi vill att du tillsammans med oss skall göra världen
lite bättre och snällare att leva i. Du kommer att få engagera dig i olika internationella projekt som hjälper dig se saker ur andra människors perspektiv. Efter tre år
hos oss blir du förberedd att söka utbildningar och arbete i och utanför Sveriges
gränser!

GLOBALT PERSPEKTIV I PRAKTIKEN

SWEDEN

KLARA
TEORETISKA

STUDIERESA UTOMLANDS
Många av våra elever får någon gång under sin studietid åka utomlands.
INTERNATIONELLA PROJEKT
Tillsammans med andra skolor utomlands kan du få möjligheten att göra
ett projektarbete och få vänner utomlands.
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En försmak av
universitetet
Vårt samhälle utvecklas och förändras i ett rasande tempo och arbetsmarknaden
skriker efter nya medarbetare med spetskompetens och högskoleutbildning. Vad
är ditt mål? Siktar du på att ta dig och dina studier till en högre nivå efter gymnasiet?
Då är KLARA rätt val för dig.

ZINA ABED AL SATTAR
TOG STUDENTEN 2020
PLUGGAR NU TILL LÄKARE PÅ
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Jag hade inte kommit så här
långt om inte det vore för all

Har du höga ambitioner och siktet inställt på vidare studier? Då är vi en skola för

stöttning jag fick från mina

dig! Vi ger dig den bästa förberedelsen inför högskola och universitet. Du kommer

lärare!

att få lära dig vetenskapligt skrivande, olika former av argumentationsteknik och
när det är dags för gymnasiearbetet i årskurs tre har vi ett arbetssätt som liknar
det du kommer att möta på universitetet.
Genom att vi hjälper dig att utveckla din studieteknik blir du bättre förberedd för
vidare studier. Vi har nära samarbeten med högskolor och universitet runt om i
landet, vilket ger dig en försmak av akademiska studier och en inblick i högskolans
värld redan på gymnasiet. Vår pedagogiska helhetsidé grundar sig i vår övertygelse om att vi genom utbildning i framtida studiekompetenser och ett socialt
engagemang bidrar till en bättre och mer hållbar värld.

SOFIE TOLF
TOG STUDENTEN 2021
JOBBAR IDAG SOM VIKARIE

BÄSTA FÖRBEREDELSEN FÖR UNIVERSITETET
UF-FÖRETAG du som är intresserad av entreprenörsskap får möjlighet att
starta och driva ett företag med fokus på Ekoentreprenörsskap.
BESÖKER UNIVERSITET vi samarbetar med flera universitet i Stockholm och
gör studiebesök.
VÄSSAR DIN STUDIETEKNIK genom att från åk 1 förbereda dig med metoder
som används på universitetet ligger du steget före.

PÅ KLARA SUNDSVALL
Jag tog med mig mycket från
mina tre år, dels all kunskap
som gör att jag känner mig väl
förberedd för mina kommande
läkarstudier men också all den
kärlek och stöttning jag fick av
KLARA-familjen.

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

Ekonomiprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

Ekonomi

350

Har du en affärsidé som du brinner för? På Ekonomiprogrammet får du lära dig
hur du startar företag och förvandlar dina entreprenörsdrömmar till verklighet.
Utbildningen innefattar också företagsekonomi, juridik, marknadsföring och
ledarskap, allt med ett globalt perspektiv och du utmanas att tänka hållbart
genom alla led i ditt företagande.

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

mäklarkarriär så är det här programmet rätt väg att gå. Utöver full behörighet

50

för högre studier och fördjupade kunskaper inom ekonomins olika områden

300

får du även prova dina vingar praktiskt genom att starta och driva ditt eget

Psykologi 1
INRIKTNING: EKONOMI

Oavsett om du är vår nästa framgångsrika entreprenör eller siktar på en

företag via Ung Företagsamhet, UF, med fokus på Ekoentreprenörskap.

Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Här får du kunskap om hållbar ekonomi och hur samhällets resurser används

300

för att tillgodose människors olika behov, samt en förståelse för hur ekono-

PROGRAMFÖRDJUPNING
NORRA
Företagsekonomi – specialisering

100

Rätten och samhället

100

Retorik

100

min påverkar allt från vår vardag till samhällssystem i en globaliserad värld.

SOLLENTUNA:
Affärsjuridik

100

Ledarskap & organisation

100

Marknadsföring

100

Norra, Sollentuna och Östra

ÖSTRA
Företagsekonomisk specialisering

100

Internationella Relationer

100

Marknadsföring

100

INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

Vi lär oss hur ett företag fungerar, vilka lagar
vi har och hur de kommer till, vilket är väldigt

100
2500

spännande. Efter gymnasiet vill jag läsa vidare
inom ekonomi, möjligtvis nationalekonomi.
ADAM BRODD
EKONOMI >> EKONOMI

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100
350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1
INRIKTNING: JURIDIK
Affärsjuridik
Filosofi 1
Psykologi 2a
Rätten och samhället
PROGRAMFÖRDJUPNING

Ekonomiprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Juridik

50
300
100
50
50
100

Brinner du för rättvisan och vill göra skillnad för dina medmänniskor? Drömmer
du om ett liv som advokat, jurist eller polis? Då behöver du kunna din juridik.
Vägen dit går naturligtvis via Ekonomiprogrammets inriktning Juridik.
Inriktningen ger dig stor insikt i hur det svenska, såväl som det internationella,
rättssystemet fungerar och hur det påverkar människor, företag och organisationer i din omvärld. Både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Dessutom
får du lösa konkreta juridiska problem, diskutera brottsmål och besöka rättegångar.
I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och
hur den påverkas av internationell rätt. Du kommer att utveckla din förmåga
att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och
juridiska metoder.

300

NORRA
Retorik 100, Humanistisk samhällsvetenskaplig
specialisering 100, Entreprenörskap och
företagande 100
SOLLENTUNA
Etnicitet & kulturmöten 100, Ledarskap &
organisation 100, Internationella relationer 100.

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

SÖDRA
Entreprenörskap & företagande 100,
Poltik och hållbar utveckling 100, Humanistisk
samhällsvetenskaplig specialisering 100.
ÖSTRA

Programmet har gett mig väldigt mycket

Entreprenörskap & företagande 100,
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 100, Internationella relationer 100.
INDIVIDUELLT VAL

TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

som anställd och som egen företagare, det
tycker jag är intressant!

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE

kunskaper inom vilka rättigheter man har

SOFIA JOHANNISON
EKONOMI >> JURIDIK

100
2500

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100
450

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATURVETENSKAP

Naturvetenskapsprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Naturvetenskap

400

Är du nyfiken och vill vara med och hitta nya lösningar för en bättre framtid?
Ser du en framtid som läkare, veterinär, biolog eller kanske forskare? Då är
inriktningen Naturvetenskap något för dig. Här får du chansen att utveckla
ditt analytiska tänkande och utmana dig själv.
Naturvetenskapsprogrammet är ett brett universitetsförberedande program
med fokus på naturvetenskap och matematik. Här får du utveckla din nyfikenhet, din problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande. Dina kunskaper omsätter du sedan i praktiken genom olika experiment i labbsalen.
Utbildningen ger dig full behörighet för att söka till högre studier inom exem-

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Detta är utbildningen för dig som vill utvecklas i en stimulerande miljö med

200

andra studiemotiverade klasskamrater, engagerade och inspirerande lärare.

PROGRAMFÖRDJUPNING
NORRA:
Naturvetenskaplig specialisering

100

Retorik

100

pelvis medicin, naturvetenskap och teknik.

Genom att bli inspirerad av det senaste inom vetenskap får du vara med
och hitta lösningar för en bättre framtid.

SOLLENTUNA:
Bioteknik

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

SÖDRA:
Bioteknik

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

ÖSTRA:
Internationella relationer

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

Jag älskar biologi och kemi och jag älskar
att labba. Det är kul att testa själv och inte
bara läsa om det. Mitt mål har alltid varit att

100
2500

bli kirurg, det har därför varit självklart för mig
att läsa Naturprogrammet.
LILLY HAYDON
NATUR >> NATUR

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100
450

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATUR OCH SAMHÄLLE

300

Geografi 1

100

Naturvetenskapligt ämne

100

Samhällskunskap 2

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

Naturvetenskapsprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Natur och Samhälle

300

NORRA

Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap? Då ska
du välja inriktningen Natur och Samhälle. Här får du utveckla din nyfikenhet,
problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande genom de naturorienterande ämnena men också få en förståelse för hur samhället och världen
fungerar.
Den här utbildningen passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen men
som även intresserar dig för samhällsfrågor. På inriktningen Natur och Samhälle kombineras fysik, kemi och matematik med studier om hur människan
samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap.
Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, där till exempel genteknik och den

Miljö och energikunskap

100

globala uppvärmningen är exempel på frågor som är viktiga ur båda dessa

Naturvetenskaplig specialisering

100

Retorik

100

synvinklar. Efter studenten har du en gedigen utbildning i bagaget med bred
behörighet för att söka vidare till högre studier och nå ditt mål.

SOLLENTUNA
Bioteknik

100

Historia 2

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Norra, Sollentuna och Östra

ÖSTRA
Miljö och energikunskap

100

Internationella relationer

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

Jag tycker att KLARA är en skola med
100
2500

bra sammanhållning och på naturlinjen
hjälper alla varandra vilket bidrar till den
härliga stämningen.
LINN LOH LINDHOLM
NATUR >> NATUR & SAMHÄLLE

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP

300
50
200
50
450

Ledarskap & organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

Samhällsvetenskapsprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Beteendevetenskap

50

Är du intresserad av hur människor fungerar och hur vårt samhälle är uppbyggt? Vill du förstå varför människor beter sig på olika sätt, se samband och
bakgrund till människors reaktioner och handlingar? Då är det här rätt inriktning för dig.
Att läsa Beteendevetenskap passar dig som vill arbeta med människor i
framtiden och som har ett intresse för att förstå hur människan fungerar
och agerar, som individ, i grupp, på lokal samt global nivå. Kanske drömmer
du om att studera vidare till psykolog, personalvetare eller polis?
Inriktningen ger dig goda kunskaper i ämnen som psykologi, sociologi och

Samhällskunskap 2

100

pedagogik där vi studerar samspel mellan kön, åldrar och individer av olika

Sociologi

100

samhällsbakgrund. Du lär dig om människors beteende och om samspelet

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

mellan våra tankar, känslor och handlingar. Under utbildningen blandar vi

NORRA

teori med praktiska inslag som fältstudier och projektarbeten. Vi arbetar med

Humanistisk & samhällsvetenskaplig

mänskliga rättigheter och diskuterar hur du som person är en del av sam-

specialisering 100, Psykologi 2b 50,

hället.

Retorik 100, Religionskunskap 2 50.
SOLLENTUNA
Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering 100, Pedagogisk kommunikation
100, Etnicitet och kulturmöten 100.

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

SÖDRA
Psykologi 2b 50, Religionskunskap 2 50,
Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering 100, Etnicitet & kulturmöten 100.
ÖSTRA

Programmet passar mig eftersom jag

Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering 100, Internationella relationer 100,
Politik & hållbar utveckling 100.
INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

är intresserad av hur vårt samhälle är
uppbyggt och hur människor fungerar
i olika sociala sammanhang.
ELIN ERIKSSON
SAMHÄLL >> BETEENDEVETENSKAP

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP

Samhällsvetenskapsprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Samhällsvetenskap

300
50
200
50
450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Vill du veta hur vårt samhälle är konstruerat och hur det styrs? Lockar tanken
på att plugga vidare till socionom, statsvetare eller journalist? På Samhällsvetenskapsprogrammet får du reflektera över frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt – ur ekonomiska, sociala och politiska
perspektiv.
När du läser Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap får du lära dig om strukturer, politik och människors livsvillkor. Du tränar
upp ditt analytiska tänkande och utvecklar din förmåga att tolka och förklara olika fenomen med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder.

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

dig om hur människors livsvillkor förändras över tid, beroende på hur vi ut-

300

formar dessa strukturer. Men framför allt kommer du att lära dig om hur in-

PROGRAMFÖRDJUPNING
SOLLENTUNA
Etnicitet & kulturmöten

100

Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering

100

Internationella relationer

100

Du kommer också att få insikt i politik och samhälleliga strukturer och lära

dividen och samhället samspelar och vad vi människor och vårt samhälle
behöver för att vi tillsammans ska kunna skapa en mer hållbar och bättre
värld.

NORRA
Humanistisk &samhällsvetenskaplig
specialisering

100

Internationella relationer

100

Retorik

100

INDIVIDUELLT VAL

Norra och Sollentuna

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

Jag har fått bättre förståelse för hur
omvärlden fungerar, både politiskt,
ekonomiskt och socialt. Samt hjälpt mig
att kunna framföra för min åsikt.
JOSEFIN KRUSE
SAMHÄLL >> SAMHÄLL

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Informations- och
medieteknik
Teknikprogrammet

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta som speldesigner, 3D-animatör

400

eller kanske som projektledare på ett teknikföretag. Utbildningen ger en bred

PROGRAMGEMENSAMMA
Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

300

Dator- & nätverksteknik

100

Programmering

100

Webbutveckling

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

400

SÖDRA
Design 1

100

Digitalt skapande 1

100

Digitalt skapande 2

100

Teknik specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:

ingenjörsprogram på högskola och universitet.
Spel- och applikationsutveckling är en av de snabbast växande branscher-

INRIKTNING: INFORMATIONS-,
& MEDIETEKNIK

behörighet för kommande universitetsstudier och öppnar upp för att söka

na i Sverige och efterfrågan på duktiga spelutvecklare är hög. Därför läggs
stor vikt vid just utveckling och skapande. Så utöver att läsa matematik, fysik
och kemi så kommer du att få goda kunskaper inom design och programmering. Exempelvis genom att utveckla spelproduktioner tillsammans med
våra samarbetspartners inom företagsvärlden, som deltar i utbildningen via
ett antal spelutvecklingsprojekt. Du kommer få lära dig av verkliga spelexperter med andra ord.
Det är viktigt att känna till att du kommer att läsa matematik i ett högt
tempo och på en mer avancerad nivå än vad man gör på de flesta andra
gymnasieprogrammen.

100
2500

Södra

>> Med reservation för ändringar

På KLARA får jag möjligheten att få jobba
praktiskt med den inriktning jag har valt,
vilket ger mycket kunskaper inom kurserna.
SIMON SENNERÖ
TEKNIK >> INFORMATIONS- & MEDIETEKNIK

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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1100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100
400

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP

300

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

400

SÖDRA
Geografi 1

100

Politik & hållbar utveckling

100

Programmering 1

100

Teknik specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

Teknikprogrammet

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

Teknikvetenskap

200

Vill du få de kunskaper som krävs för att skapa tekniska innovationer som
bidrar till ett mer hållbart samhälle? Har du lätt för att lära dig nya saker och
har en fallenhet för att förstå tekniska processer? Då är Teknikvetenskap något
för dig.
På inriktningen Teknikvetenskap får du studera teknik och teknisk utveckling,
men du får även lära dig om teknikens roll i samhället. Du läser fysik och
matematik på samma nivå som på Naturvetenskapsprogrammet, men här
ingår även fördjupningskurser inom teknik.
Inriktningen ger dig god kunskap om teknikvetenskapens arbetsmetoder och
verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Kreativt tänkande och entreprenörskap, i kombination med tekniskt kunnande
ger dig verktygen för att vara med och forma en mer hållbar framtid.
Efter tre år har du en gedigen teknisk utbildning och en bra grund att stå på
för att utbilda dig vidare till allt från ingenjör, arkitekt till programmerare och
utvecklare.

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTAL:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

Södra

På programmet får jag göra det jag älskar
mest; design, bild, form och CAD. Vi provar
många olika moment och tekniker, något att
ha nytta av i framtiden!
LEO JULIN
TEKNIK >> TEKNIKVETENSKAP

34

35

Oran om KLARA
Samhällsvetenskapsprogrammet,
inriktning beteendevetenskap

GOD GEMENSKAP
När jag först började på KLARA märkte jag snabbt att lärarna och all personal är
engagerade i dels lärandet, dels måna om att varje individ når sin fulla potential.
Stämningen på skolan är bra, man känner sig trygg och kan vara sig själv. Vi har
mycket uppehållsrum och elever och lärare kan äta lunch med varandra. Relationerna mellan elever och lärare är genuina, och det är enkelt att bilda fina
relationer mellan elever och lärare.
RELEVANT UTBILDNING
Det jag gillar med KLARA är att vi jobbar med FN:s globala mål och hållbarhetsfrågor, vilket är relevant och allt jag lär mig är betydelsefullt och viktigt. Jag har
länge velat bli psykolog, därför kändes Samhällsvetenskapsprogrammet som det
självklara valet för mig. Inriktningen beteendevetenskap är för de som är intresserade av människan och vill förstå bättre hur människor fungerar på olika plan.
TIPS INFÖR GYMNASIEVALET
Välj ett program du vill läsa och inte det dina vänner eller din familj vill, det är
viktigt att du gör något som du gillar under dina kommande tre år på gymnasiet!
Besök även ett öppet hus och prova-på-dag på flera skolor, lägg ner tid på ditt
gymnasieval. Om du inte är nöjd med ditt gymnasieval så går det att byta – det
är ingen större fara!

Allt jag lär mig
är betydelsefullt
och viktigt

37

Elev för en dag
Besök oss som elev för en dag
och lär känna vår skola!

EN DAG PÅ KLARA
Vi vet att det bästa sättet att lära känna vår skola är att besöka den. Under
ett besök som elev för en dag får du gå på lektioner, träffa elever från det
programmet du är intresserad av och se hur våra lärare arbetar med våra
elever.
BOKA EN TID
Låter detta som något för dig? Ta kontakt med oss på skolan, så bokar vi in
dig på en tid som passar. Vi ser fram emot att träffa dig!

KLARAGYMNASIUM.SE > VÄLJ SKOLA > ELEV FÖR EN DAG

Öppet hus
Ta chansen att besöka oss på något av våra öppna hus. Under ett
öppet hus får du träffa våra lärare och elever och gå en rundtur i
våra lokaler. Passa också på att ställa alla dina frågor!

STOCKHOLM NORRA

STOCKHOLM SÖDRA

STOCKHOLM ÖSTRA

SOLLENTUNA

Scanna QR-koden för att se datum och tid
samt läsa mer på vår hemsida!

KLARA är en del av AcadeMedia. Läs mer om vår hantering av personuppgifter, samt avregistrera dig från framtida utskick på trygg.academedia.se

