
SeQF – Allmän kurs på Wendelsbergs 
folkhögskola 
 
SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt 
lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Med SeQF 
kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt, 
både nationellt och internationellt. 

Bildning, lärande och kunskap är centrala begrepp i Allmän kurs. Kunskap behövs i 
ett bildningsarbete, men är inte målet utan verktyget. Kunskapen som formas och 
utvecklas i undervisning och gemenskap på Allmän kurs rustar människan för ett 
självständigt liv och uppmuntrar till kritiskt tänkande och aktivt deltagande i 
samhällslivet. Bildning sker till stor del i samspel med andra och att det sker i en 
pågående process som fortsätter efter folkhögskolekurserna. När de egna 
erfarenheterna bryts mot nya perspektiv och utmanas och prövas mot andra tankar 
växer vi som människor. Därför arbetar vi mycket med varandra i grupprocesser 
men också enskilt för att få möjlighet att utveckla, fördjupa och reflektera över det 
egna lärandet. 

Våra övergripande mål är därför att; 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, och 

• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Formella mål 
Att du som studerat på Wendelsbergs allmänna kurs getts möjligheter till att uppnå 
grundläggande behörighet till högskola, universitet och/eller yrkeshögskola. 

Se innehållskrav och omfattningskrav på www.folkhogskola.nu. Du som studerat 
minst ett år på heltid på Allmän kurs har rätt till ett studieomdöme, läs mer på 
www.folkhogskola.nu. 

http://www.folkhogskola.nu/


Reviderat i maj 2021 

Läranderesultat på SeQF-nivå 4:  
Allmän kurs gymnasienivå 

Kunskaper 
Den studerande visar fördjupade kunskaper inom respektive arbets- eller 
studieområde. Dessutom förstår de och tillämpar olika modeller och metoder inom 
arbets- eller studieområdena vi arbetar med.   

Färdigheter 
Den studerande kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller 
material, verktyg och metoder inom respektive arbets- eller studieområde. De kan 
följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom 
givna tidsramar. Deltagare kan kommunicera på minst ett främmande språk inom 
aktuellt arbets- eller studieområde.   

Kompetenser 
Den studerande kan ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och 
studier självständigt. De kan självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller 
studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling. De har 
ett kritiskt förhållningssätt till valet av källor. De värderar och drar slutsatser av sitt 
egna och gemensamma resultat. De kan ta ett gemensamt ansvar, samarbeta och 
utvärdera varandras arbete. 

I Allmän kurs på gymnasienivå (SeQF 4) ingår:   
• Svenska 1, 2 och 3  
• Samhällskunskap 1a1   
• Historia 1a1   
• Religionskunskap 1   
• Matematik 1a,1b eller 1c 
• Naturkunskap 1a1   
• Engelska 5 och 6   

Intyg 
När du slutfört dina studier på Allmän kurs och uppnått kompetenser enligt SeQF-
nivå 4, utfärdar Wendelsbergs folkhögskola ett intyg över det. 
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