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År 1848 Realskolan i Lund

År 1869 Lunds privata elementarskola

År 1968 Strömbergskolan

År 1986 Spyken

År 2023 Spyken fyller 175 år!

Spyken, en ung 174-åring



Spyken 2022
Estetiska programmet 290 elever

Humanistiska programmet 90 elever

Naturvetenskapsprogrammet 440 elever

Samhällsvetenskapsprogrammet      415 elever

Totalt 1235 elever



Vår vision = aktivt klassrum
o Varierande arbetsformer
o Analytiskt och kritiskt tänkande samt medvetenhet om sitt eget lärande
o Kreativitet och problemlösning
o Samverkan med universitet, högskola och näringsliv

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

utifrån sina förutsättningar och förkunskaper
o Undervisningen genomsyras av tydlig struktur med kontinuerlig 

återkoppling till målen



Tillgänglig 
undervisning



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.



Det händer mycket på Spyken
o Många studieresor och projekt under åren

År 1: Besök i Lund
År 2: Stockholm och riksdagen
År 3: Köpenhamn 

o Språkdagen / Humanistdagen
o Spyken tar ställning
o Världsvattendagen
o Vissa språkresor/utlandsresor inom ramen för språket

o Hållbarhetsambassadörer
o SPETT

Och på andra program har vi 
FN-rollspel, Erasmusprojekt, 
Young science parliament, Think 
smart – Act Green, konserter 
och teaterföreställningar.



Hur är det att vara elev på Spyken?
Mitt första intryck av Spyken var…
• Mysig och lagom stor skola
• Ett stort driv från både lärare och elever. 

Det är så lätt att hitta energi till stora och 
små projekt

• Känslan av gemenskap kom direkt. Det är 
varmt och välkomnande!

Jag minns min tid på Spyken som…
• Tre fantastiska år som formade mig till en 

bättre människa
• En tid då jag lärde mig massor om olika 

typer av musik av lärarna och vi spelade 
allt från jazz till country. Lärarna var alltid 
schyssta och uppmuntrande

• Jag hade väldigt roligt… och så valde jag 
extra naturkunskap och läste utökat 
program… Det var kul!



Humanistiska 
programmet



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

kulturella och språkliga perspektiv

o Människans skapande och tänkande i centrum 

o Kulturarv, samtida kultur, interkulturella 
frågor och språk som kulturbärare

o Kreativt tänkande, analys, reflektion, 
diskussion och textbearbetning



Gymnasieprogrammets 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 fler HU-kurser
Skrivande
Engelsk retorik
Språk

Inriktning Språk

Inriktning Kultur



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, 400p
o Filosofi 2
o Kultur- och idéhistoria
o Samtida kulturuttryck
o Psykologi 1
o Litteratur

Inriktning språk, 400p
o Latin – språk och kultur 1
o Språk (300 p)

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

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

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

Alt 3. Spetsa till programmet
o Sociologi
o Retorik
o Skrivande
o Filosofi 2
o Psykologi 2
o och mycket mer!



Frihet att välja!
Kombinera ditt gymnasiearbete
Behörighet och meritpoäng
Humanistisk spets

Alt. 4. Frihet att välja!
o Digitalt skapande
o Fotografisk bild
o Estetisk kommunikation
o Bild och form 1
o Scenisk gestaltning
o Idrott och hälsa specialisering
o Idrott och hälsa 2
o Ensemble 1
o Körsång 1
o Pedagogiskt ledarskap
o Geografi 1
o Historia 2
o Entreprenörskap
o Litteratur
o Programmering 1
o ….med flera



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



Prova-på HU
Den 7/11 eller den 21/11, 2022

Länk finns på skolans hemsida



Nu fortsätter kvällen!
Sal Inriktning

F25 Träffa lärare och elever
Elevrådet HU

Utanför F25 Engelsk profil

Bokskogen Moderna språk

Bokskogen Matematik

Entrén A/B Träffa studie- och yrkesvägledare

Skolgården Fika

Rest. Spyken Musikframträdande av ES-Musik

Konsertsalen Musikframträdande av ES-Spets

Följ oss gärna på 
instagram.com/spykenlund

Tack för att ni 
lyssnade!


	Spyken 2023/24
	Spyken, en ung 174-åring
	Spyken 2022�
	Vår vision = aktivt klassrum
	Tillgänglig undervisning
	Hållbara - tillsammans
	Det händer mycket på Spyken
	Hur är det att vara elev på Spyken?
	Humanistiska programmet
	Vad är kärnan på HU-programmet?
	Gymnasieprogrammets uppbyggnad
	Gymnasiegemensammakurser,
	Inriktning språk,
	Exempel på valbara kurser på HU – 500p
	Frihet att välja!
	Samarbete med Malmö och Lunds universitet
	Prova-på HUDen 7/11 eller den 21/11, 2022Länk finns på skolans hemsida
	Nu fortsätter kvällen!



