
	  

	  
	  
	  
Behörighetskrav	  för	  Ämneslärarutbildningen	  

	  
För	  att	  bli	  antagen	  till	  Ämneslärarutbildningen	  på	  Waldorflärarhögskolan	  krävs	  relevant	  
ämneskompetens	  för	  respektive	  ämne	  och	  undervisningsstadium.	  Lärare	  som	  
undervisar	  i	  konstnärliga	  ämnen	  eller	  hantverksämnen	  har	  oftast	  inte	  en	  akademisk	  
utbildning	  i	  sitt	  undervisningsämne.	  De	  bör	  istället	  ha	  intyg	  från	  folkhögskola,	  
konsthögskola	  eller	  liknande,	  motsvarande	  minst	  2	  års	  heltidsstudier	  samt	  minst	  ett	  års	  
praktik	  inom	  sitt	  ämnesområde.	  
	  
Poängkombinationer	  som	  skolverket	  förordar	  kan	  tas	  som	  utgångspunkt	  för	  ev.	  
ytterligare	  ämneskombinationer	  som	  motsvarar	  waldorfskolans	  undervisningsbehov:	  
Ämneslärarbehörighet	  med	  inriktning	  mot	  arbete	  i	  grundskolans	  årskurs	  7–9	  uppnås	  
efter	  att	  studenten	  har	  fullgjort	  kursfordringar	  om	  270	  högskolepoäng.	  	  
	  
Ämneslärarbehörighet	  med	  inriktning	  mot	  arbete	  i	  gymnasieskolan	  uppnås	  efter	  att	  
studenten	  har	  fullgjort	  kursfordringar	  om	  300	  eller,	  när	  så	  krävs,	  330	  högskolepoäng.	  
För	  ämneslärare	  med	  inriktning	  mot	  arbete	  i	  grundskolans	  årskurs	  7–9	  ska	  utbildningen	  
omfatta	  ämnes-‐	  och	  ämnesdidaktiska	  studier	  om	  195	  högskolepoäng	  och	  ämnesstudier	  i	  
tre	  undervisningsämnen.	  När	  två	  av	  undervisningsämnena	  svenska,	  samhällskunskap	  
eller	  musik	  ingår	  i	  utbildningen	  omfattar	  examen	  ämnesstudier	  endast	  i	  dessa	  två	  
undervisningsämnen.	  Utbildningen	  ska	  omfatta	  minst	  en	  fördjupning	  om	  90	  
högskolepoäng	  i	  relevant	  ämne	  eller	  ämnesområde.	  För	  varje	  övrigt	  i	  examen	  ingående	  
ämne	  krävs	  minst	  45	  högskolepoäng.	  När	  svenska,	  samhällskunskap	  eller	  musik	  ingår	  
krävs	  dock	  alltid	  90	  högskolepoäng	  inom	  de	  ämnesområden	  som	  är	  relevanta	  för	  dessa	  
ämnen.	  
	  
För	  ämneslärarbehörighet	  med	  inriktning	  mot	  gymnasieskolan	  ska	  utbildningen	  omfatta	  
ämnes-‐	  och	  ämnesdidaktiska	  studier	  om	  225	  eller,	  när	  så	  krävs,	  255	  högskolepoäng	  och	  
omfatta	  ämnesstudier	  i	  två	  undervisningsämnen.	  Utbildningen	  ska	  omfatta	  en	  
fördjupning	  om	  120	  högskolepoäng	  i	  relevant	  ämne	  eller	  ämnesområde	  och	  en	  
fördjupning	  om	  90	  högskolepoäng.	  När	  svenska,	  samhällskunskap	  eller	  musik	  ingår	  
krävs	  dock	  alltid	  120	  högskolepoäng	  inom	  de	  ämnesområden	  som	  är	  relevanta	  för	  dessa	  
ämnen.	  


