
PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2022/2023 
 
Allmänna linjen har 6 stycken grupper. ESTETEN, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET, 
VÄRLDEN och SKAPANDE. 
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 väljer du efter intresse och förkunskaper. Vissa av dem är nivågrupperade. 
Vid den enskilda studierådgivningen kommer du att få hjälp med att välja tillvalsämnen efter intresse 
och behov. Efter studierådgivningen tar du med ditt schema och går till Hörsalen på andra våningen i 
huvudbyggnaden. Där tecknar du dig för de kurser du valt. 
 
 
 
Bild 

I bild får du möjlighet att testa olika konstnärliga visuella tekniker, som teckning, akvarell och tryck. Du kan till 
exempel göra ditt eget fanzine, teckna serier eller göra collage. Vi hämtar inspiration och material från naturen, dina 
intressen och världen runt oss. Du arbetar i din egen takt. 
 

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. 
 
Drama 
på ett prestigelöst sätt kommer vi att pröva olika dramaövningar, gestaltningar och rollspel. Vi kommer även att prova 
improvisation och forumspel. genom drama blir vi lite modigare och växer som både individ och grupp. Drama är ett 
sätt att          stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor.  
Inga förkunskaper Krävs. 
 
Engelska 
Vi planerar att ha engelska i sex olika grupper: 
Engelska grund                  4 vt (Huvudsakligen grundskolenivå)                                       
Engelska 5                    4 vt 
Engelska 6a                   4 vt  
Engelska 6b                   4 vt  
Engelska fördjupning                 2 vt (Möjlighet att få godkänt i Eng 7 för dig som är klar med Eng 6) 
 
Fysik 1  
Här lägger vi grunden för en förståelse för hur allting fungerar! Rörelse, kraft, energi, tryck, värme, elektricitet, 
relativitetsteori, partikelfysik och kärnfysik. Kursen ger också en inblick i världens energiförsörjning. Laborationer 
ingår. Du behöver vara klar med minst Ma 1 för att välja fysik. 
 
Fysik 2  
Vi fördjupar oss i den klassiska Newtonska fysiken. Vi behandlar mekaniska- och elektromagnetiska vågor, 
gravitation, elektromagnetiska fält, kvantfysik och astrofysik. Laborationer ingår.   
 
 
 
 



 
Fysträning 
Träning med fokus på styrka/kondition i form av cirkelträning i grupp. Vi håller till i Wendelsbergsparken med 
motionsspår och i gymnastiksalen. 
Träningen kommer att vara upplagd så att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar. I gruppen hjälps vi åt att 
pusha och peppa varandra och “gör jobbet tillsammans”. Vi kommer att vara utomhus så ofta det är möjligt därför är 
det viktigt att du har med dig kläder/skor för både utom- och inomhusbruk. 
 
Företagsekonomi (VT) 
En kurs för dig som vill veta mer om hur företag och ekonomi, vi kommer under terminen diskutera allt från vad det 
finns för olika typer av företag, hur man kan starta företag till grunderna i bokföring och marknadsföring. Vi kommer 
också att diskutera köpare och säljares rättigheter och skyldigheter samt arbetsgivare och arbetstagares rättigheter och 
skyldigheter. 
 
Garnslöjd 
Vi testar olika garntekniker och skapar med garn och ull. Det kan vara tex stickning, virkning, påtning, broderi eller 
tovning. Det går fint att vara nybörjare, eller så kan du redan en del och vill prova på tex mönsterstickning eller 
flerfärgsvirkning. 
 
Gitarr 
Vi lär oss låtar och ackord. Inga förkunskaper krävs 
 
Grammatik (HT) 
Grundkurs i ordklasser och satsdelar för dig som behöver fräscha upp kunskaperna. 
 
Historia (Tillval) 
Vi går igenom den klassiska epokindelningen från antiken till kalla kriget. Kursen kan ge behörigheten historia 1a1, 
eller historia 1a2 om man har behörigheten historia 1a1 sedan tidigare.  
 
Hälsobringande ledarskap  
Motiverande samtal, salutogent tänkande, beroende medberoende, konflikthantering. Filmer, samtal, text. Vi delar vår 
kunskap och erfarenheter genom samtal och övningar. 
 
Idéhistoria 
Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia fram till idag. Det handlar om hur människor i olika tider 
uppfattar sig själva och världen. Vi kommer att gå igenom de klassiska epokerna från antiken till välfärdssamhället 
men med fokus på tänkandets historia.  
Kursen kan ge behörighet Hi 1a1 
Om kursen kombineras med annan 50p kurs i historia kan behörighet Hi 1b ges. 
 
Kemi 2   
Kemi 2 handlar om syror och baser, kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi kopplat till människans fysiologi, 
kemisk jämvikt. Laborationer och experiment ingår. 
 
Körsång  
Sång, unisont och i stämmor. Kören medverkar vid terminsavslutningarna. 
 
 
 
 



Matematik   Mattenivåer 
   Ma 1a   
   Ma 1c/2a   
   Ma 2c   
   Matte 3c   
   Matte 4   
Observera! Ma 1a motsvarar Matematik light och räcker inte i praktiken om du ska läsa vidare Ma 3 senare. 
 
 
Mattegrupperna 
Ma 1a                                             tis/tors  
Ma 1a   mån/ons   
Ma 1c(2a)                                       tis/tors  
Ma 2c   mån/ons  
Ma 3/4   tis/ons/tors   
 
 
Mattestugan 
Är till för dig som behöver mer tid och hjälp med matematik Grund och 1 . 
 
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. 
 
Nyhetsbevakning 
Vi håller koll på vad som händer i världen, Europa, Sverige, Göteborg ... 
Det gör vi genom att hålla oss uppdaterade via aktuella nyheter som vi diskuterar och tar reda på mer fakta kring för 
att förstå vad som ligger bakom det som händer runt omkring oss. 
 
Religion grundkurs 
Vi börjar med att fundera på vad en religion är och vilken funktion den har för den som är religiös. 
Kursen fokuserar sedan 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 
vad som händer när vi dör. Vi kommer även att arbeta med etik och moral och diskutera vad som anses vara rätt eller 
fel och varför vi tänker som vi gör om detta. 
  
Religion fördjupning 
I den här kursen kommer vi att läsa om andra religioner och livsåskådningar än de fem “världsreligionerna”. Vi 
kommer bland annat att titta på naturreligioner, konfucianism och nya religiösa rörelser. Vi kommer att fördjupa oss 
etik och moralfrågor. Du kommer även att få jobba en hel del självständigt och fördjupa dig i valfritt område inom 
religionsämnet. Denna kurs vänder sig i första hand till dig som redan har läst religion här på skolan eller redan har 
behörighet i religion 1. 
 
Rättskunskap (HT) 
En juridisk grundkurs där vi går igenom det svenska rättssystemet, lär oss om olika rättskällor och deras ställning och 
hur man läser och tolkar lagar och rättsfall. Vi kommer att utgå från rättsfall och genom dem skaffa oss en överblick 
över den svenska rättens centrala områden så som familjerätt (Giftermål, samboskap och arv), Avtalsrätt och 
konsumenträtt (hur ingår man avtal och vad vi som konsumenter har för rättigheter när vi handlar i butiker och på 
nätet) och straffrätt. 
 



Papperskonst 
Pröva pappersvikning (origami), att göra pop-up-kort, collage och bokbinderi. Du kan till exempel vika en lampskärm, 
askar eller binda ditt eget anteckningsblock! Inga tidigare erfarenheter behövs. Du arbetar i din egen takt med det du 
är nyfiken på.           
 
Praktisk klimatkunskap 
Klimatfrågan är akut. Vad innebär det för oss? Vad kan var och en av oss göra? Vad kan vi tillsammans på 
Wendelsberg göra? Vi kommer att diskutera, fördjupa oss i olika miljöfrågor och försöka hitta saker som vi själva kan 
göra i stort och smått. Vad kursen kommer att innehålla och vad vi kommer att göra beror på vad ni som väljer detta 
ämne vill. 
 
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.  
 
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. 
 
Svenska som andra språk  
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. 
 
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 och det är lämpligt om du är i slutet av din 3 åriga utbildning. Viktigt! Du måste veta innan 
kursen börjar vilket ämne du ska skriva om. 
 
Sömnad 
Sy en kudde till ditt rum på internatet/rum, laga dina kläder eller sy nya. Brodera ditt favoritordspråk, återbruka genom 
att ändra befintliga kläder eller sy något till välgörenhet. Här kan du komma med eller utan erfarenhet av sömnad. Vi 
hjälper och inspirerar varandra!  
 
Teckenspråk 
Här får Du lära dig grunderna i svenskt teckenspråk. Målet är att lära sig att kommunicera på en vardaglig nivå. Du 
kommer också att få lära dig lite om dövas liv, kultur och historia. 
 
Ashtanga yoga  
Ashtanga yoga är en dynamisk och fysisk form av yoga. 
Vi tränar på balans, smidighet, styrka, flexibilitet och andning. Alla gör utifrån sina fysiska förutsättningar. Inga 
förkunskaper krävs. Träningskläder krävs. 
 
Yin yoga  
Är en långsam form av yoga där fokus är på att arbeta med bindväv. En yogaform som ger möjlighet att hitta en inre 
stillhet. Mjuka kläder. 
 
 
 
 



V å g a  t a l a  
Tycker du att det är obehagligt att prata när andra lyssnar? Du är långt ifrån ensam! Vi kommer att närma oss att våga 
tala med tekniker och verktyg från olika områden; stresshantering, mental träning, andning och avspänning, 
röstkunskap, talteknik och retorik. Ni i gruppen avgör hur mycket, och på vilket sätt, ni vill utmana er själva. 
 

 

 

 

B E H Ö RI GH E TE R 
 
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: 
3 år på folkhögskola 
2 år på folkhögskola som bygger på minst 1 års gymnasiestudier eller på grundskola och minst två års 
yrkesverksamhet  
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. 
 
Idrott och hälsa 1    Fysträning x 2 alternativ fysträning + yoga 
 
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. Du kan välja till två av ämnena skrivarverkstad, 
svenska som andraspråk, grammatik, specialarbete, teckenspråk och våga tala. 
 
 
Samhällskunskap   

Kurs 1a1: Samhällsgruppen, Världen, Människan eller tillvalsämnet Samhällskunskap  
Kurs 1b: Samhällsgruppen, Världen, Människan.  

 
 
Religion  Kurs 1: Religion grundkurs eller religion fördjupning 
                        Kurs 2: Religion fördjupning (förutsatt att du har religion 1 sedan tidigare) 
  
 
Naturkunskap   Kurs 1a1: Naturgruppen, Världen eller Naturkunskap 1a1. 
  Kurs 1b: Naturgruppen eller Världen. 
  Kurs 2: Naturgruppen. 



 
Historia      Kurs 1a1: Samhällsgruppen eller Historia tillval eller Idéhistoria 
  Kurs 1a2: Samhällsgruppen eller Historia tillval eller Idéhistoria   
                                         (förutsatt att du har Historia 1a1 sedan tidigare) 
  Kurs 1b: Samhällsgruppen eller Historia tillval + Idéhistoria  
  Kurs 2: Samhällsgruppen (förutsatt att du har Historia 1b sedan tidigare)  
  
 
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: 
 
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 gymnasiets gamla och nya    
  matematikkurser en del) 
Sh 1a1  Halva Sh A-kursen 
Sh 1b  Sh A 
Re 1  Re A 
Nk 1a1  Nk A 
Hi 1a1  Halva Hi A-kursen 
Hi 1b  Hi A 
 


