
Inför lå 2022/23

SPYKEN
Ger dig kunskap, 

kompetens och positiva 
erfarenheter inför 

framtiden!



Spyken
En ung 173-åring

År 1848Realskolan i Lund, 15 elever. 
År 1869Lunds privata elementarskola

År 1968Strömbergska skolan, 750 elever. 

År 1986Spyken, C, D-, och E-byggnaderna 
År 2016F- och G-byggnaderna invigs, 

1100 elever

År 2021Spyken har ca 1250 elever



Spyken 2021
Estetiska programmet 280 

elever

Humanistiska programmet 95 elever

Naturvetenskapsprogrammet 480 

elever

Samhällsvetenskapsprogrammet      380 elever

Totalt 

1200 elever



Vår vision – Ett aktivt klassrum
Vi strävar efter
• Varierande arbetsformer
• Analytiskt och kritiskt tänkande och medvetenhet om sitt eget 

lärande
• Kreativitet och problemlösning
• Samverkan med universitet, högskola och näringsliv

Eleverna 
• lär av – och med - varandra
• möter skickliga, engagerade och kunniga lärare
• möts av höga förväntningar och utmaningar på en rimlig nivå utifrån 

sina förutsättningar och förkunskaper
• får en undervisning som genomsyras av tydlig struktur med 

kontinuerlig återkoppling till målen



Hållbara tillsammans
På Spyken får vi elever utveckla 
många olika kompetenser så att vi 
på ett medvetet och kritiskt sätt 
kan värdera olika alternativ och ta 
ställning i frågor som rör hållbar 
utveckling…

… så att vi aktivt kan 
delta i arbetet för att nå 
ett hållbart samhälle –
socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt



Mycket händer på Spyken
Övriga program
• Erasmus: Radons skadliga effekter
• Erasmus: Multilinguaslism for a 

sustainable societyg
• Amnesty: Mänskliga rättigheter
• Young Science Parliament
• FN-rollspel
• Bolmenprojekt/Rent vatten
• Hålbarhetsambassadörer
• SPETT

ES-programmet
• Mejerietkonsert
• Utställning på Svaneholms slott
• Studieresa till Wanås slott
• Musikhjälpen
• Världsvattendagen
• Spyken tar ställning!
• Teaterföreställningar
• Musikturné

HU-programmet
• Studieresa till Sthlm och Riksdagen
• Språkdagen
• Erasmus: Think smart – Act green!



Hur är det att vara elev på Spyken?
Vilket var ditt första intryck av Spyken när du började här? 
• Mysig och lagom stor skola. 
• Jag minns ett enormt driv från både elever och lärare. Det var lätt att hitta energi till stora 

projekt med den känslan runt sig.
• Jag minns känslan av gemenskap. Den öppna innergården där alla umgicks kändes varm och 

välkomnande! 

Hur minns du din tid på Spyken? 
• Jag hade tre fantastiska år på Spyken. 
• Jag lärde mig massor om olika typer av musik av lärarna och spelade allt från country till jazz. 

Lärarna var alltid sjyssta och uppmuntrande! 
• Jag minns att jag hade väldigt roligt… och så valde till extra naturkunskap och läste utökat 

program  



Gymnasieprogrammens uppbyggnad

Gymnasiegemensamma kurser

Programgemensamma kurser

Inriktningskurser

Programfördjupning

Individuellt val Gymnasiearbete

Engelska 5 och 6
Historia 1b och 2b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1, 2 och 3

Mer behörighet
Matematik 2b
Naturkunskap 2
Engelska 7

Mer fördjupning
Estetiska kurser
Humanistiska kurser



Frihet att välja (ES/HU)
B. Moderna språk

Danska
Franska
Italienska
Japanska
Kinesiska
Spanska
Teckenspråk
Tyska

A. Meritpoäng och behörighet
Matematik 2b och 3b
Naturkunskap 2
Språk 1 - 5
Engelska 7

C. Praktiskt-estetiska kurser
Digitalt skapande
Fotografisk bild
Estetisk kommunikation
Bild och form 1
Scenisk gestaltning
Idrott och hälsa specialisering
Idrott och hälsa 2
Ensemble 1
Körsång 1

D. Övriga kurser (några exempel från våra drygt sjuttio kurser)
Design
Geografi 1
Historia 2
Retorik
Litteratur
Programmering 1
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupningskurs
Politik och hållbar utveckling
Ekosystem och ekologisk mångfald
Ekokritiska perspektiv på kulturhistoria



Humanistiska programmet 



Vad är kärnan på HU-programmet?
Människan i samtiden och historien, 

utifrån kulturella och språkliga perspektiv
Människans skapande och tänkande i 

centrum 
Kulturarv, samtida kultur, interkulturella 

frågor och språk som kulturbärare
Kreativt tänkande, analys, reflektion, 

diskussion och textbearbetning



Gymnasiegemensamma 
kurser, 1150 p

Engelska 5, 6 200 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b – kultur 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1, 2 och 3 300 p

Programgemensamma
kurser, 350 p

Moderna språk 200 p
Människans språk 100 p
Filosofi 1 50 p

Inriktning språk alt. kultur, 500 p

Totalt 2500 poäng = 
Gymnasieexamen



Inriktning kultur, 500p
• Filosofi 2
• Kultur- och idéhistoria
• Samtida kulturuttryck
• Psykologi 1
• Litteratur

Inriktning språk, 500p
• Latin – språk och kultur 1
• Språk (300p)

Tyska, franska, spanska, italienska, 
danska, kinesiska, japanska och 
teckenspråk i samarbete med andra 
kommunala gymnasieskolor

Visste du att du har 
möjlighet att läsa två 

språk redan i årskurs 1?



Exempel på valbara kurser på HU – 500p
Alt 1. Kombinera 100 p med gymnasiearbetet

• Cultural Studies (skrivs på engelska)
• Internationella relationer
• Etik och livsfrågor
• Språk och Kultur

Alt 2. Behörighet och meritpoäng
• Moderna språk
• Engelska 7
• Matematik 2b och 3b
• Naturkunskap 2

Alt 3. Spetsa till programmet
• Sociologi
• Retorik
• Skrivande
• Filosofi 2
• Psykologi 2



Engelsk profil 
Fördjupning i engelska på SA och HU

År 1 
Engelska 5+6 (dubbel hastighet, två extra lektioner per vecka)

År 2
Engelska 7

År  2 och 3 (minst 2 av följande kurser för att få diplom)
Speech/Rhetoric
Creative Writing
Cultural Studies
Gymnasiearbete på engelska

Samarbete med Malmö och Lunds universitet

Om du läser engelska i 
vanlig takt läser du 

År 1: Eng 5 
År 2: Eng 6
År 3: Eng 7



Humanistiska programmet
Val att göra inför årskurs 1
Preliminär inriktning (startar år 2)

• Språk
• Kultur

Språkval
• Möjlighet att läsa två språk fr.o.m. år 1

Engelsk profil
• Engelska 5 och 6 i år 1
• Engelska 7 i år 2
• Engelska valbara kurser i år 2 och 3



Prova-på-dag på 
Spyken!
Vecka 50 och 16
Måndagen den 6/12 eller tisdagen den 7/12, kl. 0800-
1400
• Information om Spyken 
• Följer omväxlande åk1 och åk2
• Följer och deltar i undervisning i 

• historia, 
• moderna språk,
• latin och 
• litteratur

Anmäl er på vår hemsida

https://lund.se/gymnasiewebbar/spyken/oppet-hus-och-skolval/prova-pa-dagar-pa-spyken


Nu fortsätter kvällen!
ES Programinfo
Musik och Teater D12

Media Medieinstitutionen, F3

Bild Bildsalen, A4

HU Programrum
Allmänna frågor F25 + Torget

Engelsk profil (HU/SA) Bokskogen, F2

Allmänt Plats
SYV Entrén A0

Elevföreningar Biblioteket

SPETT A, B, C och F-husen

Moderna språk Bokskogen, F2

Fika och 
musikframträdande Restaurang Spyken

Utgång vänster fram!

ES Prova/Titta/Fråga

Teatersalen

Bildsalen

Föreställning/Program

A4

Mediainstitutionen F3

Instrument & sång

Musikproduktion

Musikframträdande

E2

Musikstudion, A1
Ingång från Borgen, Arkivgatan

Konsertsalen 
Rest. Spyken
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