PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2016 / 2017
Allmänna linjen har 6 stycken grupper. KULTUR OCH DRAMA, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET, LEDAREN
samt 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 väljer du efter intresse och förkunskaper. Vissa av dem är nivågrupperade. Ämnet Hälsa är
obligatoriskt under ditt första år på skolan.
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 A-salen på andra våningen i huvudbyggnaden. Där
tecknar du dig för de kurser du valt.

MÄNNISKAN
"Människan är alltings mått". Det är huvudbudskapet i den rörelse som kallas humanismen. Något av den
inställningen präglar också arbetet i denna grupp. Det är den enskilda människan som står i centrum och hur
hon påverkas av sin kultur, familj, vänkrets och sina arbetskamrater. Att studera psykologi i denna grupp
innebär också att man arbetar med sig själv och sitt eget beteende. Vi utgår från ett psykodynamiskt synsätt,
men studerar parallellt också andra psykologiska teorier som förklarar mänskligt beteende. Vi utgår från ett
psykodynamiskt synsätt, men studerar parallellt också andra psykolo- giska teorier som förklarar mänskligt
beteende. Psykologiämnet delas mellan två lärare. Sues vecka är mer teoretisk och Evas mer praktisk och
bearbetande.
Ämnet svenska innehåller många moment, t ex litteratur och litteraturhistoria, ordkunskap, studieteknik, att
skriva texter av olika slag, muntlig framställning. I litteraturen ligger tyngdpunkten på verk från antiken till
1600-talet.
I samhällskunskap ligger fokus på individ och samhälle. Vi kommer att arbeta med lag och rätt, media och
opinionsarbete, kommunalkunskap samt analysera vad välfärdssamhället inneburit för Sverige och dess
invånare.
Svenska
Psykologi
Samhällskunskap
Aktuella frågor

4 veckotimmar
4
”
4
”
2
”

Ola Karlberg (klassföreståndare)
Eva Selander/Sue Sergel
David Eriksson
Eva Selander/Ola Karlberg

NATUREN
Biologi och kemi är de naturvetenskapliga ämnena i naturgruppen som behandlar begreppen inom
ämnesområden som ekologi, genetik, energi, atomernas byggnad, kemiska reaktioner och beräkningar. Målet är
bl. a. att få förståelse för de naturliga sambanden som finns mellan biologi och kemi. Delar av kursen blir av
tematisk karaktär.
Exkursioner, studiebesök, fältarbete m.m. kommer att ingå som en naturlig del i kursen. Kostnader för
studieresor m.m. är högre än i andra grupper. C:a 500 kr.
Efter kursen kan du få behörighet antingen i Kemi 1 och Biologi 1 eller Naturkunskap 1a1 eller 2. Ämnet svenska
innehåller samma moment som i Människangruppen. I litteraturen ligger tyngdpunkten på 1900-talet.
Svenska
Kemi 1
Biologi 1
Aktuella frågor

4 veckotimmar
4
”
4
”
2
”

Ola Karlberg
Björn Dimming
Wil Coppen (klassföreståndare)
Wil Coppen

SAMHÄLLET
Makt och rätt, demokrati och diktatur, samhällsintresse och integritet är exempel på frågeställningar som
behandlas under läsåret.
Ämnet svenska innehåller många moment, t ex ordkunskap, studieteknik, att skriva texter av olika slag, muntlig
framställning, litteratur och litteraturhistoria. I litteraturen ligger tyngdpunkten på 17- och 1800-talen.
I samhällskunskap studeras politiska system och idéerna bakom dessa. Vi kommer även att titta närmare på
demokratins utveckling och utvecklingen av politiska ideologier
Historia är gruppens profilämne och ger en kronologisk överblick från antiken till kallakriget. Aktuella frågor är
ett diskussionsämne med deltagarinflytande.

Svenska
Samhällskunskap
Historia
Aktuella frågor

4 veckotimmar
4
”
4
”
2
”

Hans Hammarström (klassföreståndare)
David Eriksson (klassföreståndare)
David Eriksson
Hans Hammarström

KULTUR OCH DRAMA
Ämnet teater innehåller grunderna i improvisation, drama och scenframställning. Att arbeta med text. Kort
inblick i regi. Vi gör uppspel i olika former och möter en publik.
Ämnet svenska är också inriktat på teater. Vi skriver dialog och monolog. I litteraturen ligger tyngdpunkten på
dramatiska verk från 1880 till 2010-talet. Dessutom övar vi studieteknik och gör en teoretisk uppsats.
Svenska
Teater

4 veckotimmar
10 ”

Helle Dahl (klassföreståndare)
Caroline Rydefjord

VÄRLDEN
Vi utgår från FN´s globala mål och Agenda 2030, där de globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Hur fungerar internationellt samarbete, hur uppstår konflikter och hur påverkar globaliseringen oss, är några av
frågorna vi ställer oss i samhällskunskapen.
Vi kommer även att arbeta med några praktiska moment som; recycling, solenergi, fotbollsprojekt i Tanzania
mm.
Ämnet svenska innehåller många moment t ex studieteknik, ordkunskap, grammatik, att skriva texter av olika
slag och muntlig framställning. I litteraturen ligger tyngpunkten utanför Europa.
I geografi tittar vi närmare på människans förutsättningar i en föränderlig omvärld. Bl.a. berörs de ändrade
klimatförhållanden, tillgång och användning av naturresurser och hur formning av landskap går till, men också
befolknings- och ekonomiska frågor.
Svenska
Samhällskunskap
Geografi 1
Aktuella frågor

4 veckotimmar
4
”
4
”
2
”

Helle Dahl
Gunn Svensson (klassföreståndare)
Wil Coppen
Gunn Svensson

VERKSAMHETSNÄRA LEDARSKAP
Verksamhetsnära ledarskap är en distansutbildning på 50 %, som kan läsas tillsammans med tillvalsämnen och
då bli en del av allmänlinje. Huvudparten av deltagarna läser på distans och arbetar halvtid. Alla kommer att
mötas på måndagsmöten i konferenssystemet, på nätet i Firstclass och vid de 5 obligatoriska träffarna på
Wendelsberg (de är onsdag-fredag och vid de tillfällena har du inte dina ordinarie tillval onsdag och torsdag). Du
kommer att gå till lektionssalar på Wendelsberg till tillvalsämnen, men övrig tid arbetar du mer enskilt eller i
grupp på nätet. Varje vecka får du nya arbetsuppgifter via Firstclass, samt videomötet. Arbetet sker i teman där
du får veckans arbetsuppgifter vid måndagsmöten och redovisar detta på nätet eller vid kommande

måndagsmöten. Teman för utbildningen är ledarskap, civilsamhället, drogkunskap, arrangörskap och
fördjupningsarbete. Du kommer att ha en kvällspraktik. Detta kan t.ex. vara i en förening som du redan är aktiv i
eller vi kan hjälpa dig med kontakter. Du kommer också att jobba med någon typ av arrangemang.
Huvudlärare: Björn Lanefelt, Eva Selander, Cariina Sundström
Temalärare: Helle Larsson (pedagogik, forumspel), Bosse Widell (drama), David Eriksson (statskunskap), Hans
Hammarström (folkrörelse, föreningskunskap)

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 B kursen är en fascinerande resa genom människans, växtens och cellens fysiologi. Upptäck likheter, men
också skillnader mellan de olika livsformerna på jorden.
4 vt. Lärare: Wil Coppen
(Biologi 1 ingår i Naturgruppen och kan inte väljas om du går i någon av de andra grupperna.)

Engelska
Vi planerar att ha engelska på fem olika nivåer.
4vt.
Grupp G(5)
Lärare: Ola Karlberg
Mellan grundskolenivå och 5-kursen. Möjlighet att få godkänt i Eng 5
Grupp (5)6
Lärare: Sue Sergel
Kan betraktas som en svårare 5 -kurs eller en lättare 6 -kurs.
Grupp 6a
Lärare: Ola Karlberg
Eng 6 med något lägre nivå
Grupp 6b
Lärare: Sue Sergel
Eng 6 med något högre nivå
Grupp 6(7)
Lärare: Sue Sergel
Observera att 6(7) gruppen är en 6-kurs. För att nå 7-nivå följer du med i 6-kursen, samtidigt som du gör ett
särskilt fördjupningsarbete. Detta medför att du redan vid kursens början måste ha hög kompetens i engelska.
Kursen har en språkhistorisk och skönlitterär inriktning

English Conversation
Mycket trevlig kurs där vi pratar om ett nytt tema varje vecka.
Vårterminen: 2 vt. Lärare:
Sue Sergel

Folkliv och folktro
Hur förstår människor sig själva, sin omvärld och sin historia? Hur formar individer och grupper sina liv och
föreställningsvärldar, i olika tider och under olika villkor? Detta kommer vi att på olika sätt behandla i ämnet med
t ex diskussioner, film och egna fördjupningar.
Vårterminen: 2 vt. Lärare:
Hans Hammarström

Fysik 1a
I Fysik 1 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. Delarna ger helheten! Vi lär oss att mäta och resonera. Laborationer är viktiga moment, som
lägger grunden till din förståelse.
6 vt. Lärare: Björn Dimming

Fysik 2
I Fysik 2 fördjupar vi oss i den klassiska Newtonska fysiken. Vidare behandlar vi 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 HT / Svenska som andraspråk VT
Höstterminen: Grundkurs i ordklasser och satsdelar för dig som behöver fräscha upp kunskaperna.
Vårterminen: För dig som inte har svenska som modersmål.
2 vt. Lärare: Ola Karlberg/Hans Hammarström

Hälsa
Ett ämne som handlar om hur både kropp och knopp påverkas av alkohol och andra droger, stress, sömnbrist,
brist på rörelse, men också vad man kan göra åt det. Obligatoriskt för första års elever.
3 vt. Lärare:
Sören Eriksson, Björn Lanefelt, Carina Sundström och Gunn Svensson

Idrott/Motion
På måndag kväll och tisdag eftermiddag motionerar vi företrädesvis med boll bl a innebandy, basketboll och
volleyboll.
2-4 vt. Lärare: Hans Hammarström (onsdag 14.30)
Björn Johansson (måndag 18.00)

Kemi 2
Kemi 2 handlar om organisk kemi, reaktionsmekanismer, biokemi kopplat till människans fysiologi, kemisk
jämvikt och analytisk kemi. Laborationer och experiment ingår.
4 vt. Lärare:
Carina Sundström
(Kemi 1 ingår i Naturgruppen och kan inte väljas om du går i någon av de andra grupperna)

Konsthistoria
Graffitti, konst eller kladd? 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
livskunskapsprogrammet 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, att göra rollspel, att använda musik,
bilder och film.
2vt. Lärare:
Ela Witermark

Matematik
Mattenivåer
Ma 1a
Ma 1abc
Ma 2abc
Matte 3bc
Matte 4
Observera!
Ma 1a motsvarar Matematik light och räcker inte i praktiken om du ska läsa vidare Ma 2 senare.

Mattegrupperna
Ma 1a,
Ma 1bc(2a)
Ma 1(2)
Ma 2bc
Ma 3(4)

tis/tor
tis/tor
mån/ons
tis/tor
mån/ons

Lärare: Wil C
Lärare: Hans H
Lärare: Hans H, Cariina S
Lärare: Jonas B
Lärare: Jonas B

Mattestugan
Är till för dig som behöver mer tid och hjälp med matematik Grund och 1.
2 vt. från v. 41 till v. 11 Lärare: Wil Coppen

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? Hur ser vi på sex och relationer? 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

Psykologi
Psykologi tillval är en snabbkurs som tittar på hur de fem stora teorierna beskriver en människa: Freud och
psykodynamiken, beteendeperspektivet, humanistperspektivet, kognitiva perspektivet och det biologiska
perspektivet
Kursen ger 1-behörighet.
2 vt Lärare:
Sue Sergel

Religion
Kursen fokuserar på världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism. Kursen omfattar
också frågor av religionsfilosofisk art, såsom religion och vetenskap, religionens funktion/mening, etik och moral
mm. Kursen motsvarar Re 1 och sträcker sig över två terminer.
2 vt. Lärare:
David Eriksson

Religiösa inriktningar
Kursen fokuserar på de religiösa inriktningar som ligger utanför världsreligionerna exempelvis Hare Krishna,
Rastafari och New age. Kursen omfattar också frågor av religionsfilosofisk art, såsom religion och vetenskap,
religionspsykologi, religionens funktion/ mening, materialism/idealism, etik och moral mm. Kursen motsvarar Re
1 och sträcker sig över två terminer.
2 vt. Lärare:
David Eriksson

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.
4 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 följer en kursplan och 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

Spanska
Höstterminen: Nybörjare - för dig som inte kan någon spanska alls.
Vi lär oss grundläggande saker som t ex hur man hälsar, vanliga fraser när man handlar i butik eller beställer på
kafé, hur man pratar om vädret och hur man frågar vad klockan är.
Vårterminen: Fortsättning - tar vid där nybörjarkursen slutade, så det är fortfarande ganska grundläggande. Vi
börjar med en snabb repetition för dem som inte var med under hösten, men som redan kan lite spanska.
4 vt. Lärare:
Sue Sergel

Workout
På workout lektionerna kommer vi att arbeta med styrka, kondition och smidighet. Vi lägger upp lektionerna
tillsammans så att alla kan vara med. Välkomna på onsdagar 14.30 /Erica
2 vt. Lärare:
Erica Eng/Lisa Henningsson

BEHÖRIGHETER
För att få Grundläggande behörighet från folkhögskola kvävs dels att man läst sammanlagt tre år på
gymnasienivå och dels att man få godkänt i ett antal ämnen.
Tidskriteriet, de tre åren, är samma som det varit tidigare. Tiden kan uppnås genom:
 3 år på folkhögskola
 2 år på folkhögskola som bygger på minst 1 års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett 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
Sv 1, Eng 5, Ma 1(a, b eller c), Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1

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 ämnena grammatik och skrivarverkstad.

Samhällskunskap

Kurs 1b: 1 år i Samhällsgruppen, Världen eller Människan eller 1 år
Samhällskunskap som tillvalsämne

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 Konsthistoria och
Musikhistoria
Kurs 1b: Samhällsgruppen eller Svensk historia och Konsthistoria och
Musikhistoria.

Religion

Kurs 1: Religion eller Religiösa inriktningar.
Kurs 2: Religion och Religiösa inriktningar.

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 1
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)
Har du frågor kring andra behörigheter? Fråga en lärare!

