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OM BEHÖRIGHET I WALDORFSKOLA 

 

Skollag (2010:800) 

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning  

13 §/Träder i kraft I:2011-07-01/ Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är 
behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

17 §/Träder i kraft I:2011-07-01/ Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva 
1. annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning, och 
2. undervisning i fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning. 

Lärare som avses i första stycket 1 ska för att få undervisa ha en utländsk lärarutbildning som 
motsvarar en svensk lärarexamen och ha kompetens att undervisa på det främmande språket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka språk 
och särskilda pedagogiska inriktningar som avses. Lag (2011:189). 

Anställning av lärare och förskollärare 

20 § Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan 
tidsbegränsning. 

Den som inte har legitimation som lärare får dock anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning, om 
han eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller individuella 
kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta gäller bara om 
1. det saknas sökande som har legitimation, 
2. den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, och 
3. det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. 

Även den som ska bedriva undervisning som avses i 17 § får anställas som lärare i skolväsendet utan 
tidsbegränsning. Lag (2011:189). 

 

Skolförordning (2011:185) 

2 kap. Huvudmän 

4 § /Upphör att gälla U:2012-07-01 genom förordning (2011:506)./ En enskild huvudman för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem med waldorfpedagogisk inriktning behöver inte tillämpa 
bestämmelserna i 2 kap. 20 § skollagen (2010:800) om behörighet för anställning utan tidsbegränsning som 
lärare i skolväsendet. 

 
Denna paragraf upphör att gälla 1/7 2012. Då gäller övriga paragrafer på detta papper. 
Bekräftat av Utbildningsdepartementet 4/6 2012/CB  
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Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning 
till lektor (SFS 2011:326) 
 
1 kap. Inledande föreskrifter 
 
4 § Med särskild pedagogisk inriktning enligt 2 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses 
waldorfpedagogisk inriktning. 
 
2 kap. Behörighetsgrundande utbildning 
 
Förskolan 
 
1 § Behörig att undervisa i förskolan är den som har avlagt  

1. förskollärarexamen enligt bilaga 2 till  högskoleförordningen (1993:100), 
2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i förskolan, eller 
3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna förordning, om han eller 
hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått kunskaper och förmågor som motsvarar 
kraven för en examen som avses i 1. 

 
Grundskolan 
 
Bredare behörighet i Waldorfskola 
10 § En lärare som är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–6 enligt bestämmelser i denna 
förordning är även behörig att undervisa i års- kurserna 7 och 8 i en grundskola med 
waldorfpedagogisk inriktning. Detta gäller bara om lärarens utbildning omfattar waldorfpedagogik. 
Behörighet att undervisa i årskurserna 7 och 8 enligt första stycket omfattar bara det eller de ämnen 
som läraren är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6. 
 
 


