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Välkommen hit, 
välkommen hem!
Lundellska skolan, eller Skrapan som vi kallas, är mer än bara en skola. Det är en plats där vi som 
jobbar här, elever och personal, tillbringar en stor del av dagen. Det ska vara en plats där vi trivs 
och känner oss hemma, känner trygghet, tillhörighet och gemenskap. Det ska vara en plats dit vi 
vill gå och där vi hjälper och stöttar varandra för att tillsammans bli bäst på lärande. Det är det vi 
jobbar och brinner för. En viktig del i samarbetet att skapa aktiviteter och ”ett vi” här på skolan, 
som blir något mer utöver lektioner och plugg, är vår aktiva elevkår som rankas bland de bästa i 
landet. Vi märker att vårt arbete ger resultat – intresserade och positiva elever lär sig något nytt 
varje dag under lektioner med våra skickliga lärare och i det bemötande vi ger varandra på Skra-
pan. Det är roligt med den positiva respons vi får för vårt arbete på skolan direkt från elever och 
föräldrar men också från olika mätningar och granskningar som görs. 
Vi har ett brett utbud av utbildningar och kurser så här finns möjligheten till utmaningar för alla, 
till fördjupning av intresseområden, till att skapa relationer och kontakter, till att bygga en så god 

grund som möjligt för fortsatta studier och yrkesliv. 
Jag som rektor är såklart partisk och älskar Skrapan. Men det finns lyckligtvis många 

bra skolor i Uppsala. Jag uppmanar därför dig i åk9 att besök oss på Öppet hus, träffa 
elever och lärare, komma och delta i undervisning en dag och bilda dig din egen 
uppfattning. Din känsla säger mer än tusen ord.

Stefan Nyhem, stolt rektor för 
Uppsalas mest sökta gymnasieskola
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EKONOMIPROGRAMMET 
Programmet har två inriktningar: ekonomi och juridik. På ekonomiinriktningen 
lär du dig allt om företagande och får i trean driva eget företag tillsammans med 
dina kompisar genom Ung företagsamhet. Juridikinriktningen har mer fokus på lag 
och rätt och lämpar sig väl för dig som vill bli advokat eller statsvetare. Läs mer om 
programmen på sidorna 10-13!

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Även naturprogrammet har två inriktningar: Natur och Natur & samhälle. Både 
ger full behörighet till vidare studier. Naturinriktningen har mer fokus på fortsätt-
ningskurser inom kemi, fysik och biologi medan samhällsinriktningen sätter mer 
fokus på samhällsorienterande ämnen. För att förbereda dig för vidare studier 
samarbetar med Uppsalas båda universitet. Läs mer på sidorna 6-9!!

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Tre olika inriktningar: Beteende, Sam/Internationalisering och Nya medier & En-
treprenörskap. Vår populära beteendeinriktning är skolans flaggskepp och där får 
du fördjupa dig i samhällsstudier, psykologi och ledarskap. På Sam/Int har vi ett 
mer globalt fokus, med fördjupning inom t.ex. internationella relationer och EU. 
Medieinriktningen gör comeback på Skrapan, och i det nya upplägget så lär du dig 
producera olika media samt hur man marknadsför sig själv och sin produkt på ett 
entreprenöriellt sätt. Läs mer på sidorna 18-23!

 

År 1882 grundades Lun-
dellska skolan, Skrapan, 
av professor J.A. Lundell. 
Sedan dess har skolan bara 

växt och växt och är idag en av de 
största gymnasieskolorna i Uppsala 
sett till elevantal. 

Lundellska har alltid varit en populär 
skola och länge kom det elever från 
hela Sverige för att studera på Skrapan. 
Skolan låg till en början centralt 
i stan, i byggnader mellan Nedre 
Slottsgatan och Trädgårdsgatan men 
ligger sedan 1996 i Ulleråker, mitt i 
mellan Uppsalas båda universitet.

Varför Lundellska skolan är så popu-
lär är, enligt eleverna på Skrapan, att 
skolan har ett bra rykte och att sko-
lan ligger där den ligger. Att skolan 
ligger en bit utanför centrum är inte 
något som eleverna ser som ett pro-
blem, många tycker istället att det är 
skönt med lugnet vid Fyrisån och alla 
grönytor. Något annat som sprider 
sig bland gymnasieväljarna är ryktet 
om den goda stämningen på skolan, 
den s.k. Skrapan andan,, som trots det 
stora antalet elever fortfarande lever 
kvar.

På alla våra program får du möjlighet att 
driva UF-företag. På bilden ser du företaget
Coffedream som tog sig ända till SM i våras.

På CSI-Skrapan lär du dig hur en brotts-
platsundersökning går till och får testa på 

att olika delar i en brottsutredning.

Varje år anordnas Naturvetarveckan där vi 
fördjupar oss och lyssnar på föreläsningar 

från framstående forskare.

På Sprint lär
du dig svenska
och  blir redo för gymnasiet!

Skrapans musikklass underhåller oss på jul- och sommaravslut-
ningarna och dyker även upp på vissa temadagar. Dessutom  

anordnas konserter för allmänheten varje vår.

En höjdpunkt varje år är Skrapan-Kattekam-
pen, då våra två skolor tävlar mot varandra 
i olika idrotter nere på vår egen idrottsplats 

inför fullsatta läktare.

Många av våra elever understryker ofta hur trev-
lig stämning och harmoniskt det är på Skrapan. 

Kom och  joina gemenskapen du med!

SKRAPANS
SNABBGUIDE TILL 

POPULÄRASTE PROGRAM:

VÅR HISTORIA

Vi är ambassadörsskola för EU-parla-
mentet. Bilden är från S17a:s besök på 
parlamentet i franska Strasbourg.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 
Vård- och omsorgsprogram är ett yrkesprogram som tränar dig för verkligheten. 
Utbildningen erbjuder tre olika utgångar som garanterat ger dig både feriejobb 
och anställningsgaranti efter avlagd examen. Det är program för dig som vill arbeta 
med människor och programmet är högskoleförberedande om du vill plugga vidare.
Läs mer på sidorna 14-17!



Lundellska skolan erbjuder Na-
turvetenskapsprogrammets båda 
inriktningar:  Naturvetenskap 
och Naturvetenskap & samhäl-
le. Programmet ger den bredaste 
behörigheten av gymnasiepro-
grammen och förbereder dig för 
alla typer av vidare studier på 
universitet och högskolor. 

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Drömmer du om en framtid som ingenjör, forskare eller läkare eller är du helt enkelt bara intresserad 
av naturvetenskap? Om du vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden är Naturvetenskapsprogram-
met ett bra val för dig. Utvecklingen inom det naturvetenskapliga området går fort och bjuder på ett 
spännande arbetsfält, så framtidsutsikterna för dig som väljer programmet här är goda. 

När du väljer Naturvetenskaps-
programmet hos oss får du till-
gång till ett brett utbud av pro-
gramfördjupningskurser och 
individuella val. Hela 400 – 500 
poäng väljer du själv och exem-
pel på kurser du kan läsa är kri-
minalteknologi och kriminologi, 
programmering, entreprenör-

skap, mattespecialisering, na-
turguidning och mental träning. 
Vi tycker att det är viktigt att 
det finns utrymme för just dina 
kursönskemål, eftersom vi tror 
att det gör att du lyckas bättre 
i dina studier. Skolan erbjuder 
därför allt ifrån kurser som ger 
maximala meritpoäng till kurser 
som ger dig möjlighet att sätta 
din egen prägel på utbildningen. 

Spännande samarbeten 
Skolans långa tradition och geo-
grafiska läge har lagt grunden 
för ett väletablerat samarbete 
med Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
Som elev får du göra studiebe-
sök och ta del av föreläsningar. 
För dig med stort intresse finns 
också möjlighet att delta i uni-
versitetskurser och få vägled-
ning i gymnasiearbeteskursen. 
En av årets stora händelser är 
Naturvetarveckan där framstå-
ende forskare delar med sig av 
sina forskningsrön.

Programinriktning Naturvetenskap

Biologi 2 100p
Fysik 2 100p
Kemi 2 100p
Matematik 4 100p
Individuella val  400p

Programinriktning Natur & Samhälle

Geografi 1  100p
Samhällskunskap 2  100p
En av Bi2/Fy2/Ke2   100p
Individuella val  500p

Läs mer på
nästa uppslag

Till höstterminen 

2020 får vi 

nyrenoverade 

labbsalar! 
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På Naturvetenskapsprogrammet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefatt-
ar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagel-
ser och du lär dig använda modern teknik och utrustning.

”Jag tycker att Naturprogrammet 
på Skrapan är spännande. Det 
erbjuder utmanande och roliga 
kurser såsom matematik och fysik 
och man får en bra grund att stå 
på inför fortsatta studier. Vi har 
även en bra gemenskap i klassen 
vilket gör att man trivs. Jag har 
valt kursen Programmering som 
ger en bra grund för ytterligare 
studier inom programmering på 
universitet. Det finns en stor ef-
terfrågan på programmerare och 
data-tekniker i dagens samhälle 
och det kommer säkert bli större 
framöver”

  Marcus Nyfjäll

”Jag har alltid varit intresserad 
av de naturvetenskapliga ämnena 
men också av ekonomi och språk, 
så när jag skulle välja program 
på gymnasiet kände jag mig klu-
ven. Till slut bestämde jag mig för 
Naturprogrammet på Lundellska 
skolan, eftersom de erbjöd så 
många olika individuella val och 
programfördjupningar. Jag har 
nu möjlighet att läsa alla natur-
vetenskapliga ämnen och dessut-
om välja till andra kurser som jag 
är intresserad av, som Företags-
ekonomi och språk!” 

  Hanna Klick

Inriktning Naturvetenskap
Om du vill fördjupa dig inom 
biologi, fysik, kemi och mate-
matik är Natur-natur en passande 
inriktning för dig. Inriktningen 
erbjuder en djupdykning i samt-
liga naturvetenskapliga ämnen. 
Genom fältstudier, experiment 
och observationer får du arbeta 
som en forskare och lära dig ut-
veckla modeller och teorier som 
kan förklara verkligheten. Du 
studerar bland annat hur män-
niskokroppen fungerar, cell- och 

molekylärbiologi samt det bio-
logiska och kemiska samspelet 
inom biokemi. Matematiken är 
ett betydelsefullt verktyg som 
du använder exempelvis för att 
beskriva och förklara fysikaliska 
fenomen inom vardag och teknik.

Inriktning Naturvetenskap och 
samhälle
Om du är nyfiken på samhället 
runt omkring dig i kombination 
med naturvetenskap, då är Na-

”I programmeringskursen får 
vi lära oss att göra egna appar, 
det är en rolig grej att kunna.”

tur-samhälle en passande inrikt-
ning. Du läser grundläggande 
kurser i biologi, kemi och fysik 
och väljer sedan att fördjupa dig 
inom ett av ämnena. Program-
met breddas med samhällskun-
skap och geografi. Här får du en 
tvärvetenskaplig utbildning med 
fältstudier, experiment och obser-
vationer i centrum, vilket ger dig 
verktyg att besvara de stora fram-
tidsfrågorna. En röd tråd inom 
denna inriktning är hur vi skapar 
ett hållbart samhälle. Du stude-

rar bland annat jordens resurser, 
intressekonflikter, mänskliga 
rättigheter, politiska och natio-
nalekonomiska teorier och får ta 
ställning till etiska frågor. 

Oavsett vilken inriktning du väl-
jer, ger allt detta dig som brinner 
för naturvetenskap en bra grund 
för vidare studier och yrkesliv. 
Med hjälp av goda vetenskapliga 
kunskaper kan du förstå och ta itu 
med komplexa frågor som rör na-
turen, människan och samhället. 
  

Yasin Kabir och Hedda Waernér går i tvåan på naturprogrammet och 
har valt tillvalskurser som ligger utanför det naturvetenskapliga fältet:

Yasin läser Företagsekonomi och Entreprenörskap, där han lär sig 
mycket om företagande i praktiken. Även Hedda läser kursen i före-
tagsekonomi som sitt individuella val: ”Jag tycker att företagsekono-
mi är bra att kunna inför framtiden – jag lär mig viktiga begrepp och 
grunderna till egenföretagande. Och så lär jag ju mig att ta hand om 
min egen ekonomi.” säger hon.

I trean kommer Yasin och Hedda att fokusera mer på meritkurser och 
läsa Matte 5 och Engelska 7, men de tycker att det är jättebra att de 
fått chansen att läsa tvärvetenskapliga kurser inom programmet.

INRIKTNINGAR PÅ NATUR

”Jag läser CSI-Skrapan som valbar 
kurs och lär mig om kriminalitet 
och brottslighet i samhället – vilket 
passar bra ihop med min inriktning 
”Naturvetenskap och samhälle” då 
vi får chansen att studera samhället 
ur olika vinklar. Och skulle jag vilja 
läsa mer naturvetenskapliga kurser i 
trean, t.ex. Matte 4, så kan jag ju väl-
jad det inom det individuella valet.”

  Emma Hagberg
 

”Både matte och historia 
har jag tyckt varit jobbiga 
och tråkiga ämnen, men vår 
lärare har verkligen förändrat 
det och det har blivit två av 
mina favoritämnen nu!”

 Viktor Abenius

”På entreprenörska-
pen arbetar vi med 
UF och där har vi 
startat ett företag som 
tillverkar antibakteri-
ella hälsoshots.”

Yasin Kabir



Hur startar och driver man ett företag? Är du intresserad av marknads-
föring och ledarskap? Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 
passar dig som är nyfiken på ekonomi och företagande. Inriktningen ger 
dig gedigna kunskaper kring ekonomiska och juridiska frågor som du 
behöver såväl privat som professionellt. 

Inriktningen ger dig som elev möjlighet att besöka företag och skapa kon-
takter med näringslivet. Under årskurs tre kommer du att lära dig hur du 
startar och driver ett företag enligt konceptet Ung Företagsamhet. Du får då 
ovärderliga kunskaper inför framtiden och får även lyssna på föreläsare från 
näringslivet. 

Ekonomiprogrammet med inriktning 
Ekonomi ger dig en god förberedelse 
för fortsatta studier inom ekonomi, 
statsvetenskap och juridik. Utbild-
ningen passar även dig som tänker 
dig en framtid som entreprenör eller 
arbeta som gymnasieekonom.

Inriktningen Ekonomi är väldigt rolig för den är 
så varierad och jag ser verkligen fram mot årskurs 
tre när vi ska starta egna UF-företag. Då får vi göra 
allt vi lärt oss på riktigt. Programmet är mer ut-
manande än jag först trodde med många kurser 
i företagsekonomi och juridik, men också mate-
matik, svenska och samhällskunskap. Vi lär oss så 
mycket! Jag är väldigt nöjd med min utbildning 
på Skrapan!
     Emma, elev

”Efter att besökt Öppet 
Hus och en prova-på-
dag kände jag att Eko-
nomiprogrammet på 
Lundellska var mitt för-
stahandsval. Och jag 
valde helt rätt!” ”

Inriktning   

Företagsekonomi 2  100p
Entreprenörskap & företagande 100p 
Matematik 3b  100p 
 
Fördjupning 
   
Marknadsföring  100p
Affärsjuridik  100p 
Ledarskap och organisation  100p

EKONOMI-
PROGRAMMET
Ekonomi

När du driver ditt eget UF-företag får du testa på livet som entreprenör - på riktigt!
I vårt UF-labb jobbar företagen med allt från affärsidé till bokslut, och självklart får du massor av 
tips och råd från våra duktiga lärare, föreläsare och alumner. 

Bilder från tidigare UF-mässor där våra företag har varsin 
monter och tävlar om priser i olika klasser samt en plats i SM.
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Är du intresserad av hur en rättegång går till? Varför har 
vi straff? Vad har vi för rättigheter när vi handlar i en bu-
tik? Ekonomiprogrammet inriktning Juridik passar dig 
som är intresserad av lag och rätt, etik och moral. 

Lektionerna i juridik består såväl av föreläsningar som 
problemlösningar. Vi löser juridiska problem, följer media-
bevakningen av uppmärksammade rättsfall. Under årskurs 
tre skriver du ditt gymnasiearbete och läser dessutom en 
juridisk specialiseringskurs med fokus inom ett juridiskt 
område. 

Under utbildningen kommer du att få lära dig om rätts-
väsendet genom att gå på rättegångsbesök och genom 
gästföreläsare från olika juridiska yrkesgrupper. Med detta 
belyser vi juridikämnet ur flera perspektiv. Dessutom får du 
som elev goda kunskaper i retorik för att kunna argumente-
ra för din sak och att framträda inför grupp. 

Ekonomiprogrammet inriktning 
Juridik ger dig en god förberedelse 
för fortsatta studier i juridik, eko-
nomi eller statsvetenskap och pas-
sar dig som tänker dig en framtid 
som jurist, polis eller statsvetare.

”Lärarna är otroligt bra 
och som elev på skolan 
får man alla de verktyg 
som man behöver för att 
lyckas.”

Dexter, elev”
”Jag har alltid tyckt att juridik är spännande och 
intressant. Efter att ha besökt Skrapans öppna hus 
var det självklart att jag skulle välja ekonomipro-
grammet med juridik som inriktning! Hittills har vi 
fått lära oss om allt från skadeståndsrätt till konsti-
tutionell rätt. Jag är otroligt nöjd att jag valde just 
Lundellska, och ser mycket fram emot de kom-
mande åren!”

Inriktning  

Rätten och samhället  100p
Affärsjuridik  100p
Filosofi 1  50p 
Psykologi 2a  50p 
 
Fördjupning   
 
Företagsekonomi 2  100p
Retorik  100p 
Ledarskap och organisation  100p

EKONOMI-
PROGRAMMET
Juridik



VÅRD- & 
OMSORGSPROGRAMMET

En del vill arbeta som sjuksköter-
ska på ambulansen och en del vill 
jobba som boendestödjare. Vissa 
drömmer om att få åka ut som 
sjukvårdsvolontär och andra ser 
fram emot ett yrkesliv inom poli-
sen. Oavsett vilket ditt mål är så 
erbjuder vi på Lundellska en bred 
utbildning, där teori och praktik 
varvas under de tre åren. När du 
sedan tar studenten väljer du själv 
om du vill börja jobba direkt el-
ler om du vill vidareutbilda dig. 

Drömmer du om att förändra världen? Då är vård- och omsorgsprogrammet något för dig! 

Oavsett när du går ut i yrkeslivet 
och vilken inriktning du än väljer 
så kommer du alltid att ha ett jobb 
där du hjälper andra. Ett jobb där 
du gör skillnad.

Vad innehåller programmet? 
Vård- och omsorgsprogrammet 
ger en god grund till alla yrken 
där du på ett eller annat sätt arbe-
tar med människor. Du lär dig ta 
hand om såväl människans kropp 
som själ i kurser som medicin, 

akutsjukvård och psykiatri. Du 
läser också kurser inom beteen-
devetenskap (psykologi), kurser 
inom hälsa och friskvård (häl-
sopedagogik) och kurser inom 
det pedagogiska området (spe-
cialpedagogik). Du får dessutom 
träna dig i att hantera och ana-
lysera svåra etiska ställnings-
taganden (etik och människans 
livsvillkor).

”Lärarna är otroligt bra 
och som elev på skolan 
får man alla de verktyg 
som man behöver för att 
lyckas.”

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig massor av valmöjligheter efter avslutade studier  - oavsett 
om du vill börja arbeta på en gång, plugga vidare på universitet eller börja på en yrkeshögskola.

Jobb direkt
Undersköterska

Personlig assistent
Skötare

Boendestödjare
Kriminalvårdare

m.fl.

Yrkeshögskola
Apotekstekniker

Tandsköterska
Specialistundersköterska

m.fl.

Efter gymnasiet

Universitet
och högskola

Sjuksköterska
Polis

Psykolog
Lärare
Dietist

m.fl.
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Årskurs 1:  5 veckor inom äldre-
omsorgen 

Årskurs 2: 6 veckor, uppdelat på 
hemtjänst och LSS-området 

Årskurs 3 – 8 veckor, uppdelat på 
akutsjukvård och psykiatr

* Oavsett vilket kursval du gör så har du en fullständig studieplan om 2500 poäng och du läser med samma klass alla tre åren på skolan.

flera vägar 
framåt!

Ett program som tränar 
dig för verkligheten!
Varje läsår kommer du att under ett antal veckor befinna dig 
på en praktikplats/arbetsplats. Där får du på riktigt utföra 
det du läst om och övat på i skolan. Du kommer att utveckla 
dina yrkeskunskaper och bli en del av yrkesgemenskapen på 
arbetsplatsen. Skolan ansvarar för att alla elever får en prak-
tikplats med en utbildad handledare som vägleder dig. Du 
kommer även att få göra studiebesök på olika arbetsplatser 
och träffa yrkesverksamma inom många branscher som på 
ett eller annat sätt jobbar med människor. 

Ett program - 

Vård- och omsorgsprogrammet  
      går på tur!

Varje år får en grupp elever i årskurs 2 möjligheten att göra sin praktik 

i Fredrikstad i Norge genom ett Erasmus + projekt. Eleverna gör sex 

veckors praktik inom äldreomsorgen och LSS-området. Skolans lära-

re besöker eleverna under vistelsen för att följa upp praktiken. Under 

praktikperioden besöker vi också Oslo. Där har vi tillsammans en inne-

hållsrik kulturell helg med bl.a. besök på museum och teaterbesök.     

Årskurs 1

Alla elever läser samma kurser

Årskurs 2 och 3: 

Studieförberedande kursval 

Du läser kurser som ger grund-
läggande högskolebehörighet 
för att möjliggöra studier på 
högskola/universitet. 

Kurser som du läser:
 
· Engelska 6 
· Matematik 2a 
· Svenska 3/Svenska som an-
draspråk 3

Årskurs 2 och 3:

 Yrkesförberedande kursval 

Du läser kurser som ger 
fördjupade yrkeskunskaper. 

Kurser som du läser: 

· Internationellt arbete 
· Palliativ vård 
· Specialpedagogik 

Båda vägarna leder till

YRKESEXAMEN



Vår populära beteendeinriktning är en utbildning för dig som vill lära dig 
mer om hur människor tänker och fungerar. Varför känner och beter vi oss 
som vi gör? Varför är vi människor så olika – eller så lika? Hur kan man för-
klara kärlek och ondska?

De beteendevetenskapliga ämnena löper som en röd tråd genom inriktningen med 
fördjupade studier i bland annat psykologi, sociologi och ledarskap. Varje läsår 
genomför vi ett antal temadagar då vi fördjupar oss i olika områden med fokus 
på människans beteenden. Genom vårt mångåriga samarbete med psykologiska 
institutionen vid Uppsala universitetet kan vi erbjuda unika möjligheter att träffa 
forskare och ta del av föreläsningar. I vår specialutformade kurs CSI-Skrapan tar 
vi upp orsakerna till kriminella beteenden. 

Den beteendevetenskapliga inriktningen passar alltså dig som är nyfiken på: 

· Beteenden 
· Kriminalitet 
· Ledarskap 
· Konflikter och samarbeten 
· Personlighet
· Experiment 
· Kroppsspråk 
· Attraktion 
· Andra kulturer 

Den beteendevetenskapliga inriktningen är ett högskoleförberedande program. 
Efter att ha läst programmet har du behörighet att läsa ett brett utbud av utbild-
ningar vid högskolor och universitet. Många elever som läst programmet brukar 
fortsätta på den beteendevetenskapliga vägen och utbilda sig till exempelvis psy-
kologer, socionomer, beteendevetare, kriminologer, poliser och samhällsvetare.

”Att få lära sig hur en 

person tänker är häftigt.”
Elias Lundgren, S18b

SAMHÄLLS-
PROGRAMMET
Beteendevetenskap

”Jag valde Skrapans beteendeinrikt-
ning på grund av mitt intresse för hur 
vi människor egentligen fungerar och 
varför vi beter oss som vi gör. Jag är 
väldigt nöjd med mitt val och har inte 
ångrat det en sekund. Det vi får lära 
oss om, som i psykologin exempelvis, 
bidrar med förklaringar till varför vi 
agerar som vi gör och varför vi är som 
vi är, något som jag tror fascinerar 
alla.” 

  Johanna Filis,S18b

CSI: SKRAPAN
Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en massmör-
dare? Hur ska vi förstå gängkriminalitet? CSI-skrapan 
är vår mycket populära tvärvetenskapliga fördjup-
ningskurs i kriminologi och rättspsykologi. Krimino-
login har sitt ursprung inom sociologin och juridiken 
och riktar ofta sitt forskningsintresse på gruppnivå och 
samhällsnivå. Rättspsykologin fokuserar på individen 
och försöker att undersöka, förklara och förstå bakom-
liggande faktorer till varför en del människor blir kri-
minella. 
 
Exempel på vad vi tar upp i kursen:

·         Psykopati och andra personlighetssyndrom
·         Aggressionsteorier
·         Gärningsmannaprofilering
·          Multipla mord (seriemördare och massmördare)
·         Vittnespsykologi och förhörsmetoder   
·         Undersökningar av brottslighet
·         Orsaker till brottslighet
·         Varför och hur vi straffar
 
Utöver detta får du i kursen möjlighet att fördjupa dig 
i olika former av kriminalitet som du tycker är särskilt 
intressanta. och riktar 

Inriktning  450p 

Psykologi 2a   50p
Samhällskunskap 2 100p 
Kommunikation 100p 
Sociologi 100p
Ledarskap och organisation 100p

Fördjupning  300p
 
Psykologi 2b   50p
CSI Skrapan (kriminologi) 100p
Internationella relationer 100p 
Religionskunskap 2   50p
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Inriktning  
Geografi 1  100p
Historia 2a  100p 
Religionskunskap 2    50p
Samhällskunskap 2 100p 
Samhällskunskap 3 100p 

Fördjupning   
Kulturantropologi 100p
Internationella relationer  100p 
Freds- och konfliktskunskap 100p

Skrapan erbjuder som enda gymnasieskola i Sverige denna kurs, i samarbete med Uppsala 
universitet. Kulturantropologi är en vetenskap som i likhet med psykologi, sociologi och andra 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen studerar och vill förstå människor – varför 
de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de 
organiserar sig socialt och kulturellt. Ämnet studerar det vi har gemensamt och vad som gör oss 
unika. 
Antropologins speciella bidrag är fokuset på “fältarbete”, där man lämnar skolan och studerar 
människor på deras hemmaplan. Kursen är mycket aktiv, och alla elever ger sig vid flera tillfällen 
ut och deltar i olika gruppers aktiviteter, i syfte att förstå dem bättre.
Under kursens gång kommer antropologer från både näringslivet och universitetet och berättar 
om sin forskning om allt från barnsoldater i Sierra Leone till företag och konsumtionsmönster i 
den moderna världen.

Vad vill du göra i framtiden? 
Arbeta med fredsfrågor på 
FN-högkvarteret i New York, 
studera i Botswana, praktisera 
på EU-parlamentet i Strasbourg 
eller volontärarbeta i Costa 
Rica? Här får du en bred bas av 
kunskap som förbereder dig för 
att ta steget ut i världen. Sam-
hällsvetarprogrammet med 
inriktning samhällsvetenskap 
och internationalisering är vår 
version av klassiska sam-sam. 

Programmet 
Samhällsvetenskap med interna-
tionalisering är ett studieförbere-
dande program som vänder sig till 
dig som har ett intresse för inter-
nationella relationer, freds- och 
konfliktstudier och vill förstå vår 
omvärld bättre. Genom olika 
fördjupningskurser får du en 
god teoretisk bas f ö r 
att själv bygga 
en förståelse 
för de möjligheter 

SAMHÄLLS-
PROGRAMMET

och utmaningar som vår värld 
står inför. Kursen Internationel-
la relationer fokuserar på aktu-
ella frågor såsom globalisering, 
mänskliga rättigheter och teorier 
och perspektiv på hur det inter-
nationella systemet fungerar. 

Bara på Lundellska 
I programmet ingår två specia-
liseringskurser i samarbete med 
Uppsala universitet. Den ena har 
fokus på freds- och konfliktfrå-
gor där du får fördjupa dig i frå-
gor som hur vi ska arbeta för att 
uppnå en hållbar fred och orsa-
ker till att konflikter uppstår, hur 
de utspelar sig och hur de avslu-
tas. Den andra specialiserings-
kursen fokuserar på kulturantro-
pologi och utgår från jämförande 

studier av olika kulturers likheter 
och olikheter. Här undersöker vi 
vad som gör alla människor uni-
ka och vad alla människor har ge-
mensamt. 

Utlandsresa 
På vår skola ges du goda möj-
ligheter att fördjupa din kunskap 
och förståelse såväl teoretiskt på 
lektionerna som praktiskt och 
upplevelsebaserat i och med oli-
ka studiebesök, utbyten och en 
utlandsresa. Under utlandsresan i 
åk 3 får du möta nya människor 
med andra erfarenheter och här 
lägger du också grunden för 
ditt gymnasiearbete.

Sam-internationalisering

KULTURANTROPOLOGI
Varför är människor som de är? Varför gör de som 
de gör? Hur tänker människor? Hur talar, äter, kri-
gar och älskar de? Hur organiserar människor sig 
politiskt, socialt och kulturellt i relation till exem-
pelvis religion, etnicitet, könsroller och sexuali-
tet? 

Kulturantropologi studerar det vi har gemen-
samt och vad som gör oss unika. Det är en veten-
skap som i likhet med psykologi, sociologi och 
andra humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen studerar och vill förstå människor, både 
globalt och lokalt. 

Under kursens kommer antropologer från både 
näringslivet och universitetet och berättar om 
sin forskning, om allt från barnsoldater i Sierra 
Leone till företag och konsumtionsmönster i den 
moderna världen. Kursen i kulturantropologi har 
tagits fram i samarbete med Uppsala Universitet 
och är unik för Lundellska skolan.

SPECIALKURSER INOM PROGRAMMET

FREDS- OCH KONFLIKTSTUDIER
Blir världen verkligen en farligare plats eller går 
vi mot fredligare tider? Ökar eller minskar antalet 
terrorattacker i världen? Hur kan risken för väp-
nade konflikter hänga ihop med det aktuella kli-
mathotet? I kursen Freds- och konfliktstudier får 
du lära dig mer om dessa frågor som berör krig 
och fred i världen idag. Kursen innehåller bland 
annat kunskap om väpnade konflikters orsaker, 
fredsprocesser, demokratisering och mänskliga 
rättigheter.

Kursen läses parallellt med Gymnasiearbetet i 
årskurs 3 och ger eleverna inspiration och upp-
slag till ämnen kopplat till fred och konflikt, samt 
möjliggör samarbete mellan kurserna. 

I kursen Freds-och konfliktstudier åker eleverna 
även på en utlandsresa där de får möjlighet att 
studera konflikter och fredsarbete på plats.

Elever på sam-internationalisering på studiebesök i Europaparlamentet i Strasbourg under en 
utbytesresa till en skola i Tyskland. Resan ingår i kursen Freds- och konfliktstudier.                     

 
”Har du intresse för politik och vill träffa likasinnade så är inriktningen något för dig” tycker Wille, 
Oskar och Axel. De betonar även  att du inte behöver några speciella förkunskaper men intygar 
att undervisningen verkligen leder till en ökad förståelse för det globala samhället.

”Vi är ju garanterade att få resa i årskurs 3, men redan nu är vi som juniorambassadörer 
för EU-parlamentet med i en tävling där vi kan vinna en resa till” berättar Tilda.
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Skrapan nysatsar och startar 
till hösten upp den nya sam-
hällsinriktningen Nya medier 
och entreprenörskap! Här får 
du lära dig att producera oli-
ka typer av media, analysera 
innehåll och marknadsföra 
både dig själv och dina tjäns-
ter. 

I en tid när medias påverkan på 
samhället växer så att det kna-
kar blir det allt viktigare att for-
ma sina budskap för att nå ige-
nom bruset – samt att göra det 
snyggt. Vårt mål med utbild-
ningen är att göra dig multikom-
petent inom media och därmed 
så väl rustad som möjligt för att 
nå ut med dina idéer på ett tyd-
ligt sätt och öka möjligheten att 
påverka andra människor. 

SAMHÄLLS-
PROGRAMMET
Nya medier och entreprenörskap

I början av din utbildning lär du 
dig de teoretiska grunderna för 
utformandet av olika budskap och 
lär dig om mekanismerna bakom 
den mediestruktur som påverkar 
våra liv i allt större utsträckning. I 
kurserna Medieproduktion 1 och 2 
jobbar du till en början brett för att 
lära oss grunderna i hur man an-
vänder text, ljud och bild. Du lär 
dig t.ex. att skriva olika typer av 
texter, producera bloggar, klippa 
video och spela in podcasts – och 
med tiden får du allt friare händer 
att producera det just du är intres-
serad av. I trean läser du vår speci-
aldesignade kurs Marknadsföring 
och entreprenörskap där du får 
chansen att starta eget företag via 
Ung företagsamhet och tjäna rik-
tiga pengar på dina produktioner. 

Många inom mediebranschen 
arbetar idag som egenföretagare 
och i vår Entreprenörskapskurs 
får du kunskaper om hur du om-
sätter dina idéer i praktisk verk-
samhet. Läs mer om den kursen 
på nästa sida.

Vi jobbar med den senaste digi-
tala tekniken inom inriktningen 
och du får på din egen dator de 
programvaror och verktyg som 
behövs för att producera just det 
du vill göra. I vår egen studio där 
vi jobbar med både foto och video 
finns allt ifrån kraftfulla datorer 
och starka lampor till små mik-
rofoner och flygande drönare. Vi 
har verktygen och kunskapen - 
välkommen att förverkliga dina 
idéer och drömmar här i höst!

I vår nysatsning lägger 

vi stor vikt på entrepre-

nörskap för att ge dig 

goda möjligheter att 

verka inom en bransch 

som ständigt utvecklas!

DRIVA UF-FÖRETAG PÅ SKRAPAN
Är du Intresserad av driva ett UF-företag under 
dina studier på Lundellska skolan? Hos oss får alla 
elever oavsett program möjlighet driva UF-före-
tag. Under året får du lära dig marknadsföring, 
bokföring, leda, köpa in och sälja. Det är kurs 
som kräver ganska mycket men som ger oerhört 
mycket tillbaka i form av personlig utveckling. 

Du får lära dig problemlösning, skapa kontakter 
nyttiga för ditt framtida yrkesliv och dessutom 
en möjlighet testa om din idé fungerar i verk-
ligheten. När du driver ett UF-företag har du en 
rådgivare kopplad till ditt företag. Rådgivaren är 
en person som kan bidra med kunskap om hur 
marknader fungera och hur du hittar en produkt 
som fungerar.

Innan UF-året rekomenderar vi att du läser kur-
sen Företagsekonomi 1 som även den ges som 
individuellt val. 
 
Välkommen till kursen Entreprenörskap! 

Prisregn över Skrapans UF-elever vid förra årets ”Entreprenörskap på riktigt”-mässa

Vi jobbar i de senaste programmen från Adobe, t.ex. InDesign, Premiere och Photoshop.I vår fotostudio lär du dig fotografera och ljussätta snygga bilder. Förra året hade vi tre företag som gick vidare till SM - blir det du nästa gång?

Inriktning  
Journalistik, reklam och information 100p
Medieproduktion 1    100p 
Psykologi 2a      50p
Medier, samhälle och kommunkation 100p 

Fördjupning   
Entreprenörskap    100p
Marknadsföring och entreprenörskap 100p 
Gränssnittsdesign    100p
Medieproduktion 2    100p
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SPRINT
På Språkintroduktion får eleverna pröva på att driva ett UF-företag under ett år. 
I kurserna svenska som andra språk och entreprenörskap tränar de bemötande av 
kunder och får utveckla sin kreativitet. Året inleds alltid med ett så kallat Draknäste 
där eleverna får presentera ett förslag till affärsidé inför en jury bestående av repre-
sentanter från näringslivet och politiken. 

Under resten av läsåret ska eleverna sedan arbeta med den affärsidén.  Förutom 
tillverkning och utveckling av produkter ställer eleverna ut på den stora mässan 
”Entreprenörskap på riktigt” i mars. Ett annat viktigt inslag är marknadsföring av 
produkten där de får träna sin formuleringsförmåga.  Året avslutas med att eleverna 
skriver en årsredovisning. UF-året är inte bara en möjlighet att komma närmare                   
 samhället utan även en möjlighet att lära känna andra elever och träna sina  
  färdigheter i svenska språket.

ENTREPRENÖRSKAP
Språkintroduktion (Sprint) är ett individuellt pro-
gram på gymnasiet. Det innebär att elevens skol-
gång anpassas till elevens förutsättningar och 
eleven planerar sin skolgång tillsammans med 
studie- och yrkesvägledare. Eleverna väljer om 
de vill läsa mot åtta eller tolv grundskolebetyg. 

Sprint på Lundellska skolan är en flexibel utbildning. 
Lärarna jobbar i arbetslag och planerar många pro-
jekt tillsammans. Unikt för Sprint på Skrapan är att 
eleverna sitt sista år erbjuds att läsa gymnasiekur-
sen Entreprenörskap. Då sammabetar skolans entre-
prenörskapslärare med Sprints svenska som andra-
språkslärare och eleverna startar egna företag under 
läsåret. 

På Sprint på Lundellska har vi stor språklig kompe-
tens då vi har flera skolvärdar med olika modersmål 
som arbetar med eleverna och lärarna på skolan. 
Eleverna erbjuds studiehandledning på sitt moders-
mål och läxhjälp finns i schemat. Skolan har ett stort 
bibliotek och våra bibliotekarier arbetar mycket med 
elever och lärare på Sprint. Eleverna har tillgång till 
elevhälsa i form av skolsköterska, kurator samt stu-
die- och yrkesvägledare.

Bilder från vår Draknästet-tävling där eleverna får pitcha 
sina idéer för lokala entreprenörer och tävla om fina priser.

”Lundellska skolan är 
trevlig. Elever är snälla, 
alla är snälla. Jag har 
förutom språket lärt 
mig en massa om entre-
prenörskap och om eko-
nomi. Och man lär sig 
hur man ska våga prata 
inför folk.”

      Ali Hussein

”Jag trivs på Lundellska skolan! Det är bättre här än på min 
förra skola. Jag har mer kontakt med lärarna och mentorn. 
Man kan få hjälp om man vill studera mer. Om man har mål, 
hjälper lärarna en att bli bättre och bättre för att nå målen. På 
min förra skola hade man inte så mycket kontakt med lärarna. 
Det fanns ingen att fråga. 
Jag vill bli tandläkare efter gymnasiet. Mina intressen är att 
läsa böcker, lyssna på musik och titta på film. Mina favoritäm-
nen i skolan är matematik, svenska och biologi.”
      Eden 

”Det finns mycket stöd 
för eleverna här. Vi 
har bland annat räk-
nestuga, läxhjälp, re-
surstid och klassråd.
Alla har egna skåp och 
datorer. Bra lärare som 
ger mycket stöd och en 
elevkår som hittar på 
mycket aktiviteter.”

     Bartlomiej

”Min musiklärare har 
uppmärksammat både 
mitt intresse och min 
talang inom musik och 
stöttar mig även utanför 
lektionstiden. Jag upp-
lever att alla elever på 
skolan behandlas som 
jämlikar och gillar att 
Sprint och gymnasiet är 
under samma tak.”
  Reagan

PÅ RIKTIGT
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RESURS-
ENHETEN

Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ för dig med AST 
Du följer en individuellt utformad studieplan, som är anpassad efter de ämnen och kurser du behöver 
läsa. Om du blir färdig med ett grundskoleämne har du möjlighet att läsa nästkommande gymnasie-
kurs. Slutbetyg från grundskolan i 8 eller 12 ämnen ger dig behörighet att söka nationellt program. 
Du kan få hjälp av vår studie- och yrkesvägledare vid val av gymnasieprogram. 

Samhällsvetenskapliga programmet
Du följer det Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap. En examen från pro-
grammet ger dig högskolebehörighet. I din klass går du med cirka 10 andra elever. 

Här ges du möjlighet att, i lugn och trygg miljö studera och utvecklas samt träna på att fungera i 
grupp. Du har ett hemklassrum där den mesta undervisningen sker. 
Skoldagen är sammanhållen, utan håltimmar. Vi har en hög vuxennärvaro med lärare och assistenter 
som finns med i klassrummen, men även under raster. Undervisningen sker inom gruppens ram, men 
utifrån ett individuellt perspektiv. 
För att utveckla och träna de sociala förmågorna åker vi på studiebesök, bio, teater och cafébesök. 

Vårdnadshavare och elever är välkomna att boka ett personligt besök, 
kontakta verksamhetsledare Anneli Jungward 072-5936335.

På Skrapan öppnas möjligheterna att läsa ett studieförbe-
redande program och samtidigt få ägna sig åt musik:

MUSIKKLASS  

Musikklassen riktar sig till dig som spelar in-
strument eller sjunger, vill satsa på musiken 
och spela/sjunga mycket tillsammans med 
likasinnade.  

Alla musikklasselever följer något av Lun-
dellska skolans gymnasieprogram och har mu-
sikklassundervisningen som programfördjup-
ning och individuellt val. 

Musikklassen jobbar med konserter både i skolsammanhang och för allmänheten.

Du läser ensemble, gehörs- och musiklära, im-
provisation och bruksspel/ackompanjemang i 
grupp samt får även individuell undervisning 
inom ramen för kursen Instrument eller sång. 

Intagning till musikklass sker via intagnings-
prov/audition i mitten av vårterminen.

LÄS MER:
lundellska.nu
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Biblioteket på Lundellska skolan är inte bara 
en boksamling, det är en integrerad del av 
undervisningen på skolan. Det betyder att vi 
bibliotekarier jobbar aktivt ihop med elever och 
lärare kring läsning, informationssökning och 
källkritik. 

Vårt bibliotek erbjuder ett brett utbud av litteratur och 
digitala resurser. I våra hyllor hittar du bortåt 30.000 
böcker, ljudböcker och tidskrifter, och på skolans 
lärplattform har vi samlat databaser och andra resurser. 
Biblioteket ligger mitt i skolan och är en omtyckt 
studieplats. Här finns det gott om sittplatser och 
möjlighet att grupparbeta, men du kan också få lugn 
och ro i vårt tysta läsrum.  Vi som jobbar här heter Mia 
och Emma. Vi är utbildade bibliotekarier och finns på 
heltid i biblioteket, vilket betyder att det är öppet och 

BIBLIOTEKET

”Vi rustar er för det 
informationssamhälle 
som ni kommer att 
studera och jobba i”

bemannat hela skoldagen. Här får du experthjälp med 
att orientera dig i mediedjungeln och bland alla böcker. 
Har du läs- och skrivsvårigheter? Vi samverkar med 
skolans specialpedagoger och hjälper dig att hitta ditt 
eget sätt att läsa. 

Oss träffar du dessutom lite då och då på lektionstid, 
eftersom vi samarbetar med dina lärare. Då får du lära 
dig att hitta relevant och pålitlig information till dina 
skolarbeten och att tänka källkritiskt. Andra gånger 
får du hjälp att hitta rätt bok för olika läsuppgifter, och 
möjlighet att diskutera boken med någon av oss. 

Vårt jobb är att göra biblioteket och dess resurser 
tillgängliga för alla på skolan och vi anpassar hela tiden 
vårt utbud och vår verksamhet efter vad elever och 
lärare behöver.
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Alla elever ska känna sig trygga 
och må bra under sina år på Lundellska 
skolan, och skolans kuratorer finns till 

hands för eleverna under skoltid. Vi har 
samtal med elever om exempelvis oro, låg 

skolnärvaro eller utanförskap. Skolku-
ratorerna har tystnadsplikt och 

journalför inga samtal.

Kurator

Skolans specialpedagoger erbjuder 
olika typer av stöd, både individuellt 

och i undervisningssituationen. Arbetet 
sker i samarbete med elev, vårdnads-

havare och undervisande lärare. 

Speciallärare och
specialpedagog

Skolpsykologen undersöker 
eventuella hinder för elevers inlär-

ning. Skolpsykologens arbete är främst  
förebyggande, men jag arbetar också 
på individnivå och kan vara ett stöd 

för familjen att hitta rätt vårdin-
stans

Skolpsykolog
Skolsköterskans uppdrag 

är att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande genom att följa 

elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och 
livsstil. Det görs bland annat genom 
hälsosamtal för elever i åk 1. Skol-
sköterskan erbjuder också öppen 

mottagning för enklare 
sjukvårdsinsatser. 

Skolsköterska

Vi hjälper elever att göra väl över-
vägda val under studietiden och inför 

kommande arbetsliv. Vi ser oss som 
ett neutralt bollplank och erbjuder 

enskilda samtal, samtal med 
vårdnadshavare samt grup-

pinformation.

Studie- och
yrkesvägledare

ELEVHÄLSAN ELEVKÅREN
Som den äldsta elevkåren i hela Upp-
sala strävar vi alltid efter att vara den 
bästa och den största. Vi i elevkårs-
styrelsen kämpar dagligen tillsam-
mans med våra tre utskott och för-
eningar att göra tiden på Skrapan lite 
roligare och lite bättre. Vi försöker 
ha en stor bredd av aktiviteter så att 
alla kan känna att elevkåren är till för 
dem. Hos oss i Skrapans elevkår är 
alla välkomna! Låt oss tillsammans 
göra gymnasietiden till den bästa! 
För i slutändan handlar det om att 
leva den, inte överleva den!

LSD?
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Går du med i Skrapans 

idrottsförening, SIF, får 

du fri tillgång till vårt 

fina och välutrustade 

gym som är öppet varje 

dag fram till 18:00!

TRÄNING

I gymmet kan du träna både styrka och kondition. Vi har en rad olika cardiomaskiner, fria vikter, styrketräningsmaskiner och stretchytor  samt en spegelsal för dans.

&KAMPEN
Varje år, i slutet av vårterminen, kommer den dag som vi alla längtat efter! 
Och det är inte skolavslutningen vi tänker på, utan Skrapan-Kattekampen. 
På Skrapans hemmaplan tävlar skolorna mot varandra i olika sporter som t.ex. 
fotboll, volleyboll, löpning och stafett. Var med och kämpa - oavsett om du 
står på läktaren, planen eller startlinjen! Klä dig grönvit och Forza Skrapan!
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CSI-skrapan  100p
Mental träning  100p
Idrott specialisering (bollsport) 100p
Träningslära   100p
Dans  100p
Naturguidning (fjäll-skärgård)  100p
Teater  100p
Musikproduktion  100p
Ensamble 1 (musik)  100p
Ensemble 2 (musik)  100p
Fotografisk bild 1  100p
Fotografisk bild 2  100p
Grafisk kommunikation   100p
Medieproduktion  100p
Bild och form   100p
Bild och form specialisering  100p
Textil, färg och form  100p
Tv-filmkunskap  100p
Geografi 1  100p
Textkommunikation   100p
Skrivande  100p

Retorik  100p
App-utveckling  100p
Privatjuridik  100p
Engelska 7  100p
Moderna språk  100p
Ledarskap och organisation  100p
Entreprenörskap/UF  100p
Internationell ekonomi  100p
Internationella relationer  100p
Historia 2  100p
Psykologi 1+2  100p
Filosofi 1     50p
Fysik 2  100p
Kemi2  100p
Matematik 3  100p
Matematik 4  100p
Matematik 5  100p
Matematik specialisering   100p
Biologi 2  1oop
Naturvetenskapllig specialisering 100p
Samhällskunskap 2  100p

INDIVIDUELLA VAL

STUDENTDAGEN

Det kan kännas avlägset, men tre år kan gå ganska 
fort och i juni 2023 är det din tur att springa ut på 
borggården för att ta emot folkmassornas jubel och 
fira din examen! Lundellska skolan firar alltid en tra-
ditionsenlig sommaravslutning på Uppsala slott.

I årskurs 2 och 3 får du möjlighet att själv välja ett antal kurser att läsa.
Under kursen Naturguidning får du t.ex. testa på både att vandra och paddla. 
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