
Lördag 28 november kl. 12.00–15.00

Torsdag 4 februari kl. 17.00–19.00

Torsdag 22 april kl. 17.00–19.00

På grund av den rådande pandemin kan upplägget  
för öppet hus och skuggning ändras med kort varsel.  

Vi ber dig därför att besöka vår hemsida innan du 
besöker skolan. Där hittar du aktuell information.

Ta chansen att följa en klass under en skoldag. Träffa  
elever, lärare och ställ alla dina frågor. Anmäl dig på  

procivitas.se/karlberg/skuggning

ProCivitas Privata Gymnasium

Tomtebodavägen 3A 

171 65 Solna

E-mail: karlberg@procivitas.se

procivitas.se/karlberg
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Hösten 2019 slog vi upp portarna för ProCivitas Stockholm 
Karlberg för första gången och det är otroligt häftigt att 
som rektor få vara med från starten och sätta sin egen 
prägel på skolan. ProCivitas är ett väletablerat varumärke 
som genomsyras av höga ambitioner inom akademiska 
studier, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring i ett 
nära samarbete med näringslivet. För oss på skolan är det 
viktigt att se till hela individen med den fasta övertygelsen 
att ett gott självförtroende, en stabil värdegrund och goda 
kunskaper ger varje individ goda förutsättningar att forma 
sin framtid. I rollen som rektor handlar det ytterst om att 
ge dig som elev bästa möjlighet till en kvalitativ och fram-

tidsinriktad utbildning. Det innebär att jag verkar för en trivsam och innovativ skolmiljö, 
där våra engagerade och skickliga lärare dagligen gör allt för att just du ska utvecklas som 
person och lyckas med din utbildning. På ProCivitas Stockholm Karlberg har vi en familjär 
stämning och något jag är extra stolt över är vår fantastiska skolmat som varje dag serveras 
av vår kock i skolans matsal.

På ProCivitas Stockholm Karlberg ska du som elev känna dig väl mottagen. Jag vill att du 
ska känna glädje varje dag du går till skolan där målet är att erbjuda dig en förstklassig  
gymnasieutbildning.

Varmt välkommen till ProCivitas Stockholm Karlberg!

 
johanna svensson 
rektor

REKTORN  
HAR ORDET

HELSINGBORG
2021/2022
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”På ProCivitas vill 
vi att du utvecklar 

din drivkraft” 
 EN SKOLA 

UTÖVER DET 
VANLIGA

PROCIVITAS KONCEPT

Vår målsättning är att bli Sveriges bästa gymn- 
asium. Som ProCivitas-elev kan du förvänta dig  
en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, 
utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska 
förbättra din sociala och kommunikativa kompe 
tens samt utveckla din egen drivkraft. Utbild- 
ningen syftar till att koppla samman teori och 
verklighet, vilket ger dig en säker plattform inför 
framtiden. För att ytterligare förstärka kopplingen  
erbjuder vi dig en mentor från arbetslivet samt 
bjuder in föreläsare från skilda kompetensområden. 

För att nå goda studieresultat är det viktigt att  
du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen  
på skolan präglas av att alla som arbetar eller  
studerar där behandlar varandra med respekt. 
Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen 

människa – med både den frihet och de krav det 
innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som  
inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är moderna  
och centralt belägna. 

All personal på skolan strävar efter att skapa de 
bästa förutsättningarna för dig som elev. Vi är en 
liten skola där alla känner alla och där närheten 
mellan elever och lärare är tydlig varje dag. Den  
lilla skolans organisation gör dessutom att 
beslutsvägarna är korta och att vi kan vara flexibla  
och lyhörda för våra elevers önskemål och idéer. 

De framgångar som vårt koncept givit gör att vi 
idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges 
bästa gymnasieskola.

ProCivitas har drivit skolor i över 20 år och f inns på flera orter i landet. 
På alla våra enheter f inns samma höga ambitioner och en kultur som präglas 
av engagemang, gemenskap och entreprenörskap. Hösten 2020 öppnade vi vår 

sjunde gymnasieskola i Uppsala.
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NATURVETENSKAPS-- 
PROGRAMMET

FRÅN GENETIK TILL 
FÖRETAGSAMHET

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktningar

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik? Funderar du över 
vilka effekter klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred  

utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? 
Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig! 

Du kommer att studera allt ifrån kemiska proces-
ser och fysikaliska fenomen, till logisk problem-
lösning, astronomi och matematik. Att studera 
naturvetenskap blir ännu mer spännande och 
intressant när man får se, känna, höra och uppleva 
sambanden i naturen. Du kommer därför att få 
laborera i moderna och välutrustade laborations- 
lokaler. Vid flera tillfällen under dina gymnasieår 
kommer du att få skapa egna projekt i samarbete 
med företag eller forskare. I dessa projekt arbetar  
du med aktuella ämnen som exempelvis miljö, 
energi, läkemedel och innovationer. 
 
På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av  
nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en  
del av din utbildning kommer du därför att besöka 

universitet, forskningsstationer och företag som  
ger dina studier en stark verklighetsförankring. Du 
som naturvetare har även möjlighet att inom  
ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entre-
prenörsanda och drivkraft – egenskaper som är  
en viktig del av ProCivitas profil.  
 
Efter avslutad utbildning kommer du att ha 
utvecklat din förmåga att se möjligheter, lösa 
problem och omsätta idéer i praktisk handling. Du 
kommer även att ha goda förutsättningar att 
lyckas med vidare studier inom naturvetenskap, 
matematik och teknik men även inom andra  
områden. Kanske söker du in till läkarprogrammet 
eller utbildar dig till civilingenjör?

Naturvetenskap    Naturvetenskap & Samhälle
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GEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5   100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1    100
Matematik 2    100
Matematik 3    100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1    100
Fysik 1     150
Kemi 1     100
Moderna språk     100

INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2    100
Fysik 2     100
Kemi 2     100
Matematik 4    100 

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  200
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

POÄNGPLAN

NATURVETENSKAP
INRIKTNING

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och 
förmåga till analytiskt tänkande. För att berika 
din utbildning och samtidigt säkerställa relevans 
och verklighetsförankring kommer gästföreläsare, 
studiebesök och resor att utgöra återkommande 
inslag. De elever som söker extra utmaningar 
uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför 
skolan dels genom gymnasiearbetet men även 
sommarforskarskolor som Karolinska och Rays. 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur  
är ett utmärkt val för dig som vill hålla alla dörrar 
inför framtiden öppna. Efter avslutad utbildning 
kommer du nämligen att ha goda förutsättningar  
att lyckas med vidare studier inom en rad olika  
utbildningsområden. 

På ProCivitas kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket 
kommer ge dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena 
biologi, fysik, kemi och matematik. Under utbildningen kommer du bland 
annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell 

i kroppen till galaxer i universum. Du kommer även att läsa fördjupad 
matematik och lära dig hur dess begrepp och symbolspråk kan användas  
för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom  

andra ämnesområden. 

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

GEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5   100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100
Matematik 2c    100
Matematik 3c    100
Religion 1    50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1    100
Fysik 1     150
Kemi1     100
Moderna språk     100

INRIKTNINGSÄMNEN 
Geografi 1   100
Samhällskunskap 2  100
Ett naturvetenskapligt ämne 100

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  300
Individuellt val    200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

POÄNGPLAN

Vill du få en inblick i hur naturvetenskapen 
och samhället behöver arbeta tillsammans  
för att påverka samhället i rätt riktning?  
Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger 
dig möjlighet att studera naturvetenskap och 
samhällskunskap parallellt samtidigt som du 
lär dig hur ämnena också påverkar varandra – 
inte minst i frågor om hållbar utveckling.

Genom inriktningen får du kunskaper inom 
såväl fysik, kemi och biologi som geografi, 
religion och samhällskunskap. Du som läser 

naturvetenskap och samhälle har även möj-
lighet att inom ramen för Ung Företagsamhet 
utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – 
egenskaper som är en viktig del av ProCivitas 
profil.

Efter avslutad utbildning har du dessutom 
fått en bred behörighet till vidare studier och 
goda förutsättningar att lyckas med studier 
inom såväl naturvetenskapliga som samhälls- 
vetenskapliga områden.

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta
utbildningar och yrken? Vill du slippa välja mellan politik och Pythagoras? 

Då är inriktningen naturvetenskap och samhälle något för dig.

NATURVETENSKAP  
& SAMHÄLLE

INRIKTNING
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SAMHÄLLSVETENSKAPS-- 
PROGRAMMET

INTERNATIONELL PROFIL

FRAMTIDSFOKUS I EN 
GLOBAL VÄRLD

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Detta är utbildningen för dig som är engagerad  
och nyfiken och har ett stort intresse för din om-
värld. Att studera samhällsvetenskap är spännande 
och utvecklar dina kunskaper om samhällsför- 
hållanden såväl lokalt som globalt. På ProCivitas 
samhällsvetenskapsprogram kommer du att  
studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska 
perspektiv. I utbildningen behandlas även mediernas 
förutsättningar och möjligheter. Detta för att du 
ska utveckla både ditt vetenskapliga och kritiska 
förhållningssätt. 
 
På Samhällsprogrammet arbetar vi med en inter- 
nationell profil. Den ökade globaliseringen gör att 
avstånden minskar och möjligheterna ökar, varför  
det blir allt viktigare med internationella kontakter 
och erfarenheter. På ProCivitas ser vi till att du 

får rätt verktyg för att kunna ta till vara på dessa  
möjligheter. Vi ger dig goda teoretiska kunskaper  
i kombination med praktiska erfarenheter,  
exempelvis i form av studieresor och besök hos  
olika organisationer, gästföreläsare med inter- 
nationella erfarenheter samt spännande case- 
tävlingar i samarbete med företag. 
 
Efter examen från programmet kommer du att ha  
utvecklat din förmåga att se möjligheter och  
omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer  
dessutom att vara väl förberedd på högskole- 
studier inom ett brett samhällsvetenskapligt 
område.

Vill du förstå viktiga samhällsfrågor? Undrar du över hur ekonomiska och  
sociala förhållanden skapar olika villkor på vår jord? Vill du arbeta med  

internationella relationer och fördjupa dig i världspolitiken? Då är ProCivitas 
samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!

Inriktning

Beteendevetenskap
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GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5   100
Engelska 6    100
Matematik 1b    100
Samhällskunskap 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Religionskunskap 1   50
Naturvetenskap 1b  100 
Historia 1b   100 
Svenska 1    100
Svenska 2    100
Svenska 3    100    

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1   50
Moderna språk    200
Psykologi 1   50

INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation 100
Kommunikation   100
Psykologi 2a   50
Samhällskunskap 2   100  
Sociologi   100

FÖRDJUPNINGSKURSER 
Programfördjupning  300
Individuellt val   200
Gymnasiearbete   100
 
TOTAL     2500

POÄNGPLAN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

BETEENDEVETENSKAP
INRIKTNING

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning 
förbereder dig som i framtiden vill arbeta med 
människor på olika sätt. Genom kurser i bland 
annat psykologi, sociologi och kommunikation 
lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi 
människor beter oss i samhället, både som 
enskilda individer, gruppdeltagare och samhälls- 
medborgare. Inriktningen passar dig som funderar 
på att exempelvis bli idrottsledare eller som vill 
läsa vidare till psykolog, socionom, lärare eller 

polis. Beteendevetenskap passar även dig som 
vill arbeta med personal- och ledarskapsfrågor. 

Hur skulle du vilja göra skillnad och genomföra 
förändringar som gör vårt samhälle och vår  
värld lite bättre? Utbildningen är bred och  
förbereder dig för vidare studier på högskola 
och universitet.

Undrar du varför människor tänker, känner och beter sig som de gör? 
Intresserar du dig för hur och varför vi påverkas av olika gruppkonstella-

tioner? Vill du kunna förstå och analysera det mänskliga beteendet? Då ska 
du välja ProCivitas inriktning beteendevetenskap. Hos oss ges du fördjupad 
kunskap om och förståelse för människors ageranden och samspel, utveckling 
och kommunikation. Inriktningen kombinerar breda samhällsvetenskapliga 

kurser med fördjupande studier inom psykologi och mänskligt beteende. 

 

”Vi har sökt tillstånd för att starta 
Ekonomiprogrammet HT2021 och inväntar 

besked.”
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Vi arbetar med en genomarbetad och tydlig metodik där din individuella 
utveckling sätts i centrum. Vi ser till att du ges rätt förutsättningar för att  

utveckla din kreativitet och drivkraft.

Inom ramen för kursen Entreprenörskap får du  
som elev möjlighet att starta och driva ett eget 
företag. Vi använder oss av Ung Företagsamhets 
[www.ungforetagsamhet.se] väl beprövade koncept,  
att starta och driva ett eget företag under ett 
skolår. Det innebär att du lär dig ta ansvar, tränar  
din kommunikativa förmåga, förverkligar en  
affärsidé och ställer ut på mässor där du tävlar  
mot andra företag. Vinnarna utses av jurygrupper 
från näringslivet. 

ProCivitas är Sveriges mest framgångsrika UF- 
skola, med fler SM-guld, EM-silver och fler final- 
platser än samtliga övriga gymnasieskolor i Sverige 
tillsammans. ProCivitas elever deltar också fram- 
gångsrikt i Venture Cup, E-Max och andra nation- 
ella arrangemang. Listan över vinnande företag 
genom åren kan göras lång, men det viktigaste är  
varje elevs personliga utveckling som blir resultatet  
när nyvunna kunskaper omsätts i praktiken. 

PRISBELÖNT FOKUS PÅ 
ENTREPRENÖRSKAP

12
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EN BRED LINJE MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Jag är intresserad av hur människor tänker och 
fungerar, därför kändes samhällsprogrammet  
med inriktning beteendevetenskap helt rätt för 
mig. Det är en bred linje som ger många  
möjligheter efter gymnasiet. Jag valde att gå  
på ProCivitas Karlberg för att det kändes som  
en väldigt bra skola. Jag var på öppet hus och 
tyckte verkligen om upplägget och skolans fina 
lokaler. 

LIKASINNADE KLASSKOMPISAR

Det bästa är att man hamnar i en klass med 
andra som är intresserade av samma ämnen,  
alla har höga mål och vill lyckas i skolan. Det 
skapar en gemenskap! 

 
 

EN HÖGRE VÄXEL

Generellt sett är nivån på gymnasiestudierna 
tuffare än på högstadiet, här behöver man lägga  
i en extra växel. Exempelvis läser vi Matte 1b just  
nu och det är en tuff start men det gör att man  
blir bra förberedd inför studierna efter gymnasiet.

LÄRARNA PÅ SKOLAN

Jag har väldigt duktiga lärare, de vill verkligen  
att eleverna ska utvecklas. Jag som elev ställer 
höga krav på mina lärare, samtidigt som de i sin 
tur ställer höga krav på mig. Jag får mycket  
respons på vad som har varit bra, vilka delar som 
kan bli bättre och hur jag kan utvecklas. Jag  
gillar att de är engagerade! För mig är det viktigt  
att gå på en skola där arbetsmiljön är bra och  
där lärarna hjälper eleverna för att lyckas.

MAX HÄGGSTRÖM
Samhällsvetenskapsprogrammet

”Jag har väldigt duktiga lärare, de vill verkligen att eleverna ska utvecklas.  
Jag som elev ställer höga krav på mina lärare, samtidigt som de i sin tur ställer 

höga krav på mig.”
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”Det är otroligt spännande i början på terminen inför första träffen. Vem  
skall jag få möjligheten att följa detta år? Samarbetet och närheten som växer 
sig starkare träff efter träff är så inspirerande. Jag tycker det är viktigt att gå 
in i mentorskapet med öppna ögon och stor nyfikenhet. Nyfikenhet på att lära 
känna en ny person, öppna ögon för någon som är i ett av de viktigaste stegen 
i livet - steget in i vuxenvärlden. Som mentor får du otroligt stort förtroende 
att förvalta och inspirera till en del av din adepts framtid. Glädjen som det ger 
när adepten kommer till ett möte och något mål har uppnåtts, t ex att skaffa ett 
helg- och sommarjobb, eller bokat den där jorden-runt-resan efter studenten.  
Då känner jag en otroligt stor stolthet att få ha varit med och hjälpa till mot 

denna framgång.” 

HELÉNE LLOYD  

M&E SALES MANAGER, SCANDIC TRIANGELN 

MENTORSKAP

Genom ProCivitas mentorsprogram erbjuds du en unik 
inblick i arbetslivet. Oavsett vilket program du läser 
anpassas valet av mentor till dina framtidsplaner och 
intressen för utbildning och bransch. Mentorn, en repre-
sentant för en mindre eller större arbetsplats, fungerar 
under ditt sista läsår som ditt personliga bollplank. 

Mentorskapet kan hjälpa dig att se dina egna styrkor, 
få en tydligare framtidsbild, vidgade perspektiv och ett 
utökat kontaktnät. Våra mentorer kommer från en rad 
olika branscher och företag. Mentorsprogrammet är 
strukturerat med tydliga mål och syftar till personlig och 
professionell utveckling.

MENTORSKAP HJÄLPER DIG ATT: 
 
- Få en tydligare framtidsbild 
 
- Vidga dina vyer och ge nya perspektiv 
 
- Få inblick i en bransch och ett yrke
 
- Bygga ett kontaktnät 

- Utveckla din sociala kompetens  
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PROCIVITAS 
ALUMNI- 

FÖRENING

PROCIVITAS ÄR SKOLAN FÖR DIG SOM: 
 

- Är studiemotiverad 

- Vill läsa tillsammans med andra som  

   också är motiverade 

- Vill få en koppling till näringslivet  

- Uppskattar och värdesätter en god skolmiljö  

- Uppskattar variation i undervisningen  

- Vill delta i olika sociala aktiviteter  
    

ProCivitas har även en egen alumnisajt där alumner från 
våra skolor över hela Sverige har kontakt med varandra 
och kan utbyta erfarenheter. Eftersom våra alumner 
har erfarenheter inom en rad olika områden bjuder vi 
regelbundet in dem som gästföreläsare på våra skolor 
och vissa utav dem ha kommit att bli uppskattade 
mentorer i ProCivitas mentorsprogram.

Så här säger Peter Connée, ordförande i ProCivitas 
alumniförening:

”ProCivitas har en aktiv alumniförening som följer upp 
före detta elever. Gängen träffas på regelbundna träffar 
i Stockholm, Göteborg, Lund, London, Boston, New York 
City, Shanghai och Beijing. Vi delar varje år ut fem olika 
utmärkelser till alumnielever som utmärkt sig. Vi ser med 
stolthet hur de klarar av topputbilningar både i Sverige  
och utomlands och att de lyckas i sina karriärer och når sina 
högt ställda mål ”.
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”Min tid på ProCivitas gav mig många fantastiska minnen, erfarenheter och ett nätverk 
som jag haft stor nytta av i livet. Framförallt så utvecklade jag en tro på min egen 

förmåga och f ick en väldigt bra akademisk grund att stå på för att kunna studera vidare. 
Efter tre års studier i Politik och Ekonomi vid King’s College London, jobbar jag nu som 

dataanalytiker på ett techbolag i Stockholm och trivs väldigt bra.” 

NILS HERNBORG 

PROCIVITASALUMN



AKTIVITETER

En bra skola är så mycket mer än det som sker 
under lektionerna. På ProCivitas satsar vi hårt 
på att ge möjligheter till såväl nytta som nöje 
under skoltiden. Förutom att skolan under året 
står som värd för många välbesökta aktiviteter, 
såsom biokvällar, temadagar, studieresor, 
klassträffar med mera, skapar vi förutsätt- 
ningar för elevernas eget driv och engagemang. 
På alla ProCivitas-skolor finns mycket aktiva 
elevkårer som ordnar trivselarrangemang 

och temadagar. Vi uppmuntrar alla typer av 
idéer och aktiviteter från eleverna och från 
elevkåren. Ta chansen, du som elev, att  
engagera dig och göra din studietid till tre 
riktigt roliga och givande år. På ProCivitas- 
skolornas kanaler i sociala medier kan du se 
bilder från de olika arrangemang och event  
som hela tiden äger rum på skolorna utöver 
det vardagliga skolarbetet. 

ProCivitas Stockholm Karlberg @procivitaskarlberg

STOCKHOLM K ARLBERG
2021/2022



Lördag 28 november kl. 12.00–15.00

Torsdag 4 februari kl. 17.00–19.00

Torsdag 22 april kl. 17.00–19.00

På grund av den rådande pandemin kan upplägget  
för öppet hus och skuggning ändras med kort varsel.  

Vi ber dig därför att besöka vår hemsida innan du 
besöker skolan. Där hittar du aktuell information.

Ta chansen att följa en klass under en skoldag. Träffa  
elever, lärare och ställ alla dina frågor. Anmäl dig på  

procivitas.se/karlberg/skuggning

ProCivitas Privata Gymnasium

Tomtebodavägen 3A 

171 65 Solna

E-mail: karlberg@procivitas.se

procivitas.se/karlberg

PROCIVITAS  
STOCKHOLM KARLBERG

ÖPPET HUS

SKUGGNING

KONTAKTA OSS

STOCKHOLM KARLBERG
2021/2022

PROCIVITAS
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