
PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN  
 
Allmänna linjen har 5 stycken grupper.  

 
● KULTUR OCH DRAMA  
● MÄNNISKAN 
● NATUREN 
● SAMHÄLLET 
● VÄRLDEN 

 
Alla grupper är ettåriga. Om du går på Wendelsberg under flera år väljer du ny grupp varje 
år. I alla grupper ingår svenska och ett antal ämnen som är speciella för gruppen. Antalet 
veckotimmar i grupperna är 14. 
 
Tillvalsämnen 
 
Tillvalsämne väljer du efter intresse och förkunskaper. Vissa av dem är nivågrupperade. Vid 
kursstart så genomförs en enskilda studierådgivningen där du får hjälp med att välja 
tillvalsämnen efter intresse och behov. Efter studierådgivningen tar du med ditt schema och 
går till A-salen på andra våningen i huvudbyggnaden. Där tecknar du dig för de kurser du 
valt. 
 
Presentation av tillvalsämnen 
 
Bild 
 
Vi går igenom olika tekniker som teckning, akvarell, akrylmålning, någon tryckteknik samt 
bildbearbetning i datorn. Bildkomposition, färglära, porträtt, inredning och stilleben kan vara 
några av våra arbetsuppgifter. Vårt arbetssätt är varierat och du arbetar i din egen takt. 
2 vt. Lärare: Gunn Svensson 
 
Biologi 2 
 
Biologi 2 kursen är en fascinerande resa genom människans, växtens och cellens fysiologi. 
Upptäck likheter, men också skillnader mellan de olika livsformerna på jorden. (Biologi 1 
ingår i Naturgruppen och kan inte väljas om du går i någon av de andra grupperna.) 
4 vt. Lärare: Wil Coppen 
 
Datakunskap (VT) 
 
Vi går igenom grunderna i Word, Excel, Powerpoint och tittar kanske också lite på 
Photoshop och Illustrator. T.ex. hur man skriver en akademisk uppsats med fotnoter, 
innehållsförteckning etc. Hur man gör enklare uträkningar och uppställningar i Excel och hur 
man gör en snygg redovisning i Powerpoint. Om intresse finns jobbar vi också lite med 
bildredigering och går igenom grunderna i Photoshop och Illustrator. 
2 vt. Lärare: David Eriksson 
 



Engelska 
 
Vi har engelska i sex olika grupper. 
 

1. Engelska Grund  
Gruppen ger extra stöd för elever på grundskolenivå i Eng G(5)-gruppen, och kan 
bara väljas ihop med Eng G(5) 
Lärare: Sue Sergel 2 vt 

 
2. Engelska G(5)  

Huvudsakligen grundskolenivå. Möjlighet att få godkänt i Eng 5. Den som ligger på 
grundskolenivå bör även läsa tillvalet Engelska Grund, som ger extra stöd. 
Lärare: Ola Karlberg 4 vt 

 
3. Engelska 5  

Lärare: Ola Karlberg 4 vt 
 

4. Engelska 6a  
Eng 6 med något lägre nivå 
Lärare: Sue Sergel 4 vt 

 
5. Engelska 6b  

Eng 6 med något högre nivå 
Lärare: Sue Sergel 4 vt 

 
6. Engelska 6(7)  

Eftersom det är många som redan har Engelska 6 i den här gruppen, är nivån hög. 
Det är dock en nivå 6- kurs. För att få behörighet i Engelska 7 följer du med i nivå 
6-kursen, samtidigt som du gör ett särskilt specialarbete.  
Lärare: Sue Sergel 4 vt 

 
English Conversation 
 
Mycket trevlig kurs där vi pratar om ett nytt tema varje vecka. Det är fritt fram att komma med 
förslag till teman. Endast en termin. Kan väljas höst eller vår.  
Lärare: Sue Sergel 2 vt under en termin.  
 
Fysik 1a 
 
Här lägger vi grunden för en förståelse för hur allting fungerar! Rörelse, kraft, energi, tryck, 
värme, elektricitet, relativitetsteori, partikelfysik samt kärnfysik. Kursen ger också en god 
inblick i världens energiförsörjning. Laborationer ingår. 
6 vt. Lärare: Emma Liljeberg /Björn Dimming 
 
 
 
 



 
Fysik 2 
 
Vi fördjupar vi oss i den klassiska Newtonska fysiken. Vi behandlar mekaniska- och 
elektromagnetiska vågor, gravitations- och elektromagnetiska fält, kvantfysik och astrofysik. 
Laborationer ingår. 
4 vt. Lärare: Björn Dimming 
 
Gitarr 
 
Nybörjarnivå. 
1 vt. Lärare: Björn Johansson 
 
Grammatik (VT) 
 
Grundkurs i ordklasser och satsdelar för dig som behöver fräscha upp kunskaperna. 
2 vt Lärare: Hans Hammarström 
 
Historisk fördjupning  
 
På höstterminen så läser vi idéhistoria och då handlar det om det mänskliga tänkandets 
historia fram till idag. Det handlar om hur människor i olika tider uppfattar sig själva och 
världen. Kursen tar sin början i antikens tankevärld och förhoppningsvis hinner vi fram till 
1900-talet. Under vårterminen så fokuserar vi på kvinno/genus historia. Vi startar om från 
antiken men nu med fokus på kvinnors möjligheter och livsvillkor under historien.  
2 vt. Lärare: David Eriksson 
 
Idrott/Motion 
 
På måndag kväll och onsdag eftermiddag motionerar vi företrädesvis med boll bl a 
innebandy, basketboll och volleyboll. 
2-4 vt.  Lärare: Björn Johansson, Hans Hammarström, Björn Lanefelt 
 
Kemi 2 
 
Kemi 2 handlar om organisk kemi, reaktionsmekanismer, biokemi kopplat till människans 
fysiologi, kemisk jämvikt. Laborationer och experiment ingår. (Kemi 1 ingår i Naturgruppen 
och kan inte väljas om du går i någon av de andra grupperna) 
4 vt. Lärare: Emma Liljeberg/Björn Dimming 
 
Konsthistoria 
 
Grottkonst till streetart. Varför målade Picasso blåa människor? Vad berättar symboler och 
bildspråk? Dessa frågor och några till får vi svar på när vi studerar den västerländska 
konsthistorien. Arkitektur, design-historia och konst från någon annan kultur ska vi också 
hinna med. Besök på museer, utställningar, filmer, något eget arbete och kanske också 
pröva på någon teknik. 2 vt. Lärare: Gunn Svensson 



Körsång 
 
Sång, unisont och i stämmor. Kören medverkar bl.a. vid terminsavslutningarna. 
2 vt. Lärare: Maria Onelius 
 
Livskunskap 
 
Ämnet livskunskap syftar till att ge de dig kunskap om den emotionella intelligensen. Alltså 
förmågan att värdera, uttrycka och korrekt uppfatta känslor, att uppleva och generera 
känslor och använda känslor som kan bistå tänkandet. EQ, förkortning för Emotional 
Quotient, ”emotionell kvot”. Benämns även som social kompetens/social intelligens. Vi 
kommer att använda oss av SET (Social och Emotionell Träning) och livskunskap 
programmet som är uppbyggt av följande fem moment: Självkännedom, Empati, Motivation, 
Hantera sina känslor, samt Social kompetens. Vi kommer att använda oss av olika tekniker 
som t ex att berätta själv, göra rollspel, använda musik, bilder och film. 
2vt. Lärare: Ella Witermark 
 
Matematik 

 
● Ma 1a tis/tor Lärare: Wil C (Ma 1a motsvarar Matematik light och räcker inte i 

praktiken om du ska läsa vidare Ma 3 senare. 

● Ma 1c(2a) tis/tor Lärare: Hans H 

● Ma 1(2) mån/ons Lärare: Hans H 

● Ma 2c tis/tor Lärare: Jonas B 

● Ma 3/4 mån/ons Lärare: Jonas B 

● Praktisk matte mån/ons  

Vi kommer att jobba praktiskt och göra övningar för att öka förståelsen. Alla i gruppen 

är i samma matte avsnitt, men kan jobba med uppgifter på olika nivå. Kursen kan ge 

Matte 1a, 1b, 1c eller matte grund, beroende på dig som deltagare. 

4 vt. Lärare: Lärare: Emma Liljeberg 

● Mattestugan 

Är till för dig som behöver mer tid och hjälp med matematik Grund och 1. 

2 vt. Lärare: Wil Coppen 

 
Modern historia 
 
Kursen fokuserar på det sena 1900-talets historia. Detta gör vi utifrån olika teman som vi 
väljer tillsammans. Exempel på teman kan vara: Konflikter, Teknikutveckling, 
Informationssamhället, Globalisering m.m. 
2 vt. Lärare Peter Dahl 
 
 
 



Musikhistoria 
 
Vi läser afro-amerikansk musikhistoria under hösten och europeisk under våren. Dessutom 
lyssnar vi på musik som ni elever väljer själva. 
2 vt. Lärare: Jonas Bagge 
 
Naturkunskap 1a1 
 
Varför ser omvärlden ut som den gör? Vilka är naturens villkor? Finns det gränser i 
universum? Är genteknik enbart av ondo? Det är ett axplock av frågor som du 
förhoppningsvis får svar på i denna kurs. 
2 vt Lärare: Wil Coppen 
 
Religion: 
 
Kursen fokuserar på världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och 
buddhism. Vi tar reda på vilka likheter och olikheter som finns mellan de olika religionerna 
vad gäller synen på gudar, skapelse, livsregler och på vad som händer när vi dör. Vi 
kommer även diskutera olika syn på etik och moral i dagens Sverige.  
2 vt. Lärare: Peter Dahl eller David Eriksson (Två kurstillfällen, antingen måndag eller tisdag) 
 
Samhällskunskap 
 
I tillvalskursen samhällskunskap kommer vi att fokusera på grunderna i ämnet 
samhällskunskap. Vi kommer bl.a arbeta med hur man tolkar diagram och statistik, 
internationella relationer och globalisering samt hur Sverige styrs och hur samhällsekonomi 
fungerar. 
2 vt. Lärare: David Eriksson 
 
Skrivarverkstad 
 
Att skriva är livsnödvändigt! I skrivarverkstaden skriver vi mest i det lilla formatet, 
företrädesvis dikter. Vi skriver både på lektionstid och hemma. Var beredd på att visa dina 
alster för de andra i gruppen. 
2 vt Lärare: Ola Karlberg 
 
Slöjd 
 
Vi prövar på olika material och tekniker som t ex sömnad, vävning, snickeri, sticka & virka, 
betong, luffarslöjd och tovning, mm. Det första arbetsområdet är recycling; vad kan vi göra 
nytt av gammalt? 
4 x 2 vt. Lärare Gunn Svensson 
 
Svensk historia 
 
Svensk historia i allmänna drag från forntid till nutid med spännande historier om både 
kungar och knegare. 2 vt. Lärare: Jonas Bagge 



Svenska som andraspråk 
 
För dig som behöver mer tid och fördjupning i svenska för att du har ett annat modersmål. Vi 
kommer att varva bok med språkstöd för andra ämnen. 
2 vt Lärare: Hans Hammarström 
 
Specialarbete (VT) 
 
Du som vill skriva ett specialarbete, kan göra det här. Vi går igenom hur man gör det efter 
konstens alla regler. Du får välja vilket ämne du vill. Du väljer nivå själv. Viktigt! Du måste 
veta innan kursen börjar vilket ämne du ska skriva om. 
2 vt Lärare: Sue Sergel 
 
Yoga  
 
Ashtanga yoga är en dynamisk form av yoga. Vi kommer att arbeta med grunderna och 
träna på balans, smidighet, styrka, flexibilitet och andning.. Alla gör utifrån sina fysiska 
förutsättningar. Inga förkunskaper krävs. 
2 vt Lärare: Caroline Rydefjord 
 
Behörigheter 
 
För att få Grundläggande behörighet från folkhögskola krävs dels att man läst sammanlagt 
tre år på gymnasienivå och dels att man få godkänt i ett antal ämnen. 
 
Tidskriteriet kan uppnås genom: 

1. 3 år på folkhögskola 
2. 2 år på folkhögskola som bygger på minst 1 års gymnasiestudier eller på grundskola 

och minst ett års yrkesverksamhet 
3. 1 år på folkhögskola som bygger på minst 2 års gymnasiestudier 

 
Det finns två olika Grundläggande behörigheter. En för högskolan och en för 
yrkeshögskolan. 
 

● För högskolan krävs (utöver tidskriteriet) godkänd nivå i: 
Sv 1, 2 och 3, Eng 5 och 6, Ma 1(a, b eller c), Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1 

 
● För yrkeshögskolan är kraven oftast 

Sv 1, Eng 5, Ma 1(a, b eller c), Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1 
 
Vissa yrkeshögskoleutbildningar kräver dock högre behörigheter i svenska och engelska. 
För särskilda behörigheter -utöver den grundläggande behörigheten- krävs också att 
kunskaperna ska motsvara godkänd nivå. Nedan följer en uppställning över hur du kan 
uppnå några olika särskilda behörigheter på Wendelsberg. 
 
 
 



 
Svenska 
Kurs 1: 1 år  
Kurs 2: Godkänd 1-kurs + 1 år 
Kurs 3: Godkänd 2-kurs + 1 år 
Det finns även möjligheter att klara två svenskkurser under ett år. En möjlighet är att gå K/D, 
där man har mycket teater, vilket är en del av svenskämnet. Går du i en annan grupp, kan 
du välja till två av ämnena skrivarverkstad, svenska som andraspråk och 
grammatik/specialarbete. 
 
Samhällskunskap  
Kurs 1a1: Samhällsgruppen, Världen , Människan, Samhällskunskap som 
tillval. 
Kurs 1b: Samhällsgruppen, Världen, Människan  
 
Religion 
Kurs 1: Religion  
Kurs 2: Religion + Religion 1 godkänt 
 
Naturkunskap  
Kurs 1a1: Naturgruppen, Världen eller Naturkunskap 1a1. 
Kurs 1b: Naturgruppen eller Världen + Naturkunskap 1a1 
Kurs 2: Naturgruppen 
 
Historia  
Kurs 1a1: Samhällsgruppen eller Svensk historia eller Modern historia. Alternativt 
Konsthistoria och Musikhistoria ihop. 
Kurs 1b: Samhällsgruppen eller Svensk historia/Modern historia och Konsthistoria och 
Musikhistoria. 
 
Biologi  
Kurs 1 och 2 tar två år att läsa in. 
Kurs 1 ingår i Naturgruppen. 
 
Kemi 
 Kurs 1 och 2 tar två år att läsa in. 
Kurs 1 ingår i Naturgruppen. 
 
Fysik  
Kurs 1a och 2 tar två år att läsa in. 
 
Obs! För Biologi, Kemi och Fysik gäller: om du redan har godkänt i Bi 1, Ke 1 och Fy 1a är 
det möjligt att läsa in 2-kurserna på ett år. 
 
 
 
 



Gamla och nya gymnasiekurser 
 
Det gamla gymnasiet hade bokstavsbetecknande kurser, t.ex. Svenska A 
Här följer listan över nya gymnasiegemensamma kurser och deras motsvarigheter i det 
gamla bokstavssystemet: 
 

Ny Kurs  Motsvarande äldre kurs 

Sv 1   Sv A 

Sv 2  Sv B 

Sv 3  Ingen motsvarighet 

Eng 5   Eng A 

Eng 6 Eng B 

Ma 1a, 1b, 1c   Ma A (Innehållsmässigt skiljer sig de nya matematikkurser en del) 

Sh 1a1 Ingen motsvarighet 

Sh 1b  Sh A 

Re 1 Re A 

Nk 1a1  Nk A 

Hi 1a1  Ingen motsvarighet 

Hi 1b  Hi A 

 
 
 
Har du frågor kring andra behörigheter? Fråga en lärare! 


