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I Sverige finns cirka 40 waldorfskolor och
80 waldorfförskolor. Våra utbildningar
ger behörighet till dessa. Det finns goda
möjligheter att få arbete efter genomgången
utbildning. Genom praktik under utbildningen får du en bra bild av vad arbetet
innebär och goda möjligheter att knyta
kontakt med verksamheterna.
Till hösten 2018 startar två utbildningar:
klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen.
Förskollärarutbildningen startar hösten
2019 och fritidslärarutbildningen tidigast
hösten 2019. För fristående fortbildningskurser, se vår webbplats www.wlh.se.
Välkommen med din ansökan på
www.wlh.se!
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Klasslärarutbildning
En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet
att arbeta i waldorfskolans årskurs F—8. Utbildningen är både
teoretisk och praktisk och innehåller ämnesteori, didaktik och
metod. Programmet betonar akademisk bredd och en integration
av teori, konst och pedagogisk praktik.
skaper. Genom teoretiska studier,
konstnärliga övningar, didaktik
och praktik ger utbildningen en
god grund för läraryrkets många
uppgifter. Förberedelse, praktik
och konst ger studenterna ökad
självkännedom samt bidrar
till personlig och yrkesmässig
utveckling.
Utbildningens upplägg
Programmet är uppdelat i sju
Utbildningen till klasslärare är
ämnesdidaktiska delkurser, en
en 5-årig grundutbildning med
utbildningsvetenskaplig kärna,
en kurs i forskning i och om
60 procents studietakt. Den
skolan som innehåller praktik,
platsförlagda delen av utbildauskultation och ett fördjupningen (undervisningen) äger
rum i WLH:s lokaler i Bromma, ningsarbete samt arbetsplatsförunder två modulveckor per höst- lagda utbildningsmoment. De
ämnesdidaktiska delkurserna har
termin med ett utbildningstillfälle på två dagar (fredag—lördag) fokus på ämneskunskaper och
den för waldorfskolan karaktädäremellan. Under vårterminen
ristiska ämnesdidaktiken, med
är det tre modulveckor samt ett
utgångspunkt i waldorfskolans
utbildningstillfälle på två dagar
kursplan och Lgr 11.
(fredag—lördag).
På utbildningen är verksamUtbildningens innehåll
hetsförlagda utbildningsmoment
Utbildningen till klasslärare
en central del då den studerande
fokuserar på områden läraren
relaterar sina teoretiska kunskabehöver för sin yrkesutövning,
per till skolans vardag samt övar
som ämneskompetens, engageförmågor som är viktiga i rollen
mang, social och mänsklig försom lärare.
ståelse, kreativitet och ledaregenDen studerande får möjlighet
Som student på klasslärarutbildningen får du utöver ämnesteori
också öva dig inom till exempel
musik, teckning, målning,
modellering, eurytmi och tal
gestaltning. Det läggs stor vikt
vid de estetiskpraktiska lär
processerna.

att reflektera, kommunicera och
utveckla sin undervisningsförmåga.
Behörighetskrav
Behörighetskraven är grund
läggande behörighet samt
Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap 1 och Samhällskunskap
1. Intyg som visar den sökandes
behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.
För dig som har en statlig
grundlärarexamen kan det finnas
möjlighet att tillgodoräkna dig
vissa kurser. Om sökande önskar
detta ska relevant dokumentation
bifogas ansökan.
En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet
att arbeta i waldorfskolans
årskurs F—8 samt behörighet
att ansöka om waldorflärar
legitimation.
Ansökan
För mer information och
ansökan, se www.wlh.se
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Ämneslärarutbildning
I ämneslärarutbildningen får du som har ämnesbehörighet
waldorfpedagogisk behörighet för undervisning på högstadium
och/eller gymnasium. Utbildningen erbjuder varierade undervisningssätt där du får ta del av praktiska, teoretiska och konstnärliga inslag.
Här kommer du i kontakt med
aktiva waldorflärares erfarenheter och kunskaper, och får ta
del av forskning inom övergripande pedagogik och mer specifikt waldorfpedagogik.
Studierna syftar till att du som
student ska utveckla din förmåga
att med hjälp av teori och praktik
omsätta ämneskunskaper till
didaktiska kunskaper och färdigheter, lämpliga för waldorfskolans högre klasser.
Programmet bygger på både
forskningsbaserad empirisk
och teoretisk kunskap samt en
tradition av praktisk, beprövad
erfarenhet. Som student på
utbildningen får du en gedigen
kunskap om barn och deras
utveckling samt goda möjligheter
att utveckla din kompetens i
klassrummet.
Den studerande ges möjlighet
att utveckla kunskap om och förståelse för waldorfskolans tolvåriga kursplan, waldorfskolans
metoder och didaktik samt ett
waldorfpedagogiskt perspektiv
på undervisning och lärande.
Studenten ska, genom arbetet

med olika konstnärliga och praktiska kunskapsformer, stärka sin
förmåga att utveckla didaktiken
inom det egna ämnesområdet,
sin lärarkompetens och genom
en fördjupning av värdegrund
och människosyn utveckla sitt
professionella förhållningssätt.
Utbildning i två delar
Utbildningen består av två delar,
en allmändidaktisk del och en
ämnesdidaktisk del. Varje del
består i sin tur av tre kurser.
Under undervisningstillfällena
kommer du att få möjlighet att
utbyta erfarenheter med kollegor
som delar dina ämnen, kollegor
som har läst andra ämnen och
personer med anknytning till
waldorfskolor runt om i hela
landet. Mellan undervisnings
tillfällena kommer du att få möjlighet till samarbete och praktik
på skola (VFU).
Utbildningens upplägg
Ämneslärarutbildningen ges som
deltidsstudier under 2 år med
50 procents studietakt. Under
utbildningen har studenterna

platsförlagd undervisning i
WLH:s lokaler i Bromma under
två modulveckor per termin,
5 dagar vardera, med ett undervisningstillfälle mellan modulveckorna (fredag—lördag). Under
första läsåret tillkommer en
modulvecka på 5 dagar.
Behörighetskrav
Behörighetskraven för utbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap 1 och
Samhällskunskap 1 samt ämnesbehörighet i önskade undervisningsämnen.
Intyg som visar den sökandes
behörighet måste bifogas an
sökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.
En avslutad ämneslärarutbildning från WLH ger behörighet
att arbeta som ämneslärare på
waldorfskolans högstadium och
gymnasium samt behörighet
att ansöka om waldorflärar
legitimation.
Ansökan
För mer information och
ansökan, se www.wlh.se
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Varför välja WLH?
WLH är en unik högskola. Vi erbjuder beprövade, praxisnära
utbildningar för den som vill arbeta som fritidslärare, förskollärare,
klasslärare eller ämneslärare i waldorfförskola/skola.
Våra lokaler, byggda 2002, är
utformade för utbildningar,
både när det gäller design och
material. Färg, form och funktionalitet bidrar till en studiemiljö
som främjar såväl lärande som
trevnad. WLH är dessutom strategiskt placerad med förskola,
fritidshem, grundskola och gymnasium som närmaste grannar.
Att WLH är en liten högskola
(cirka 290 studenter) bidrar till
en känsla av närhet och möjlighet till samråd mellan med
arbetare och studenter. Personlig
och nära kontakt med lärare är
en självklarhet för oss, och vi vill

att våra studenter ska känna sig
sedda och respekterade.
Bildning ur fler perspektiv
En viktig aspekt inom waldorfpedagogiken är integrationen av
teori, konst och hantverk. Detta
kännetecknar även våra förskollärar- och lärarutbildningar.
Detta bidrar till såväl bredd
som fördjupning. WLH:s ambition är också att, på så sätt inte
bara att stärka utbildningen, utan
även att studenten ska ges möjlighet till en personlig bildning
och utveckling.

Många av dem som undervisar på
WLH har lång egen erfarenhet av
att vara lärare på waldorfförskolor och skolor. Flera har genomgått en akademisk fortbildning.
Vi bjuder också regelbundet in
gästlärare från andra lärosäten.
WLH eftersträvar att utbildningarna håller god vetenskaplig och
konstnärlig nivå samt har en
praxisorienterad förankring.
Ett primärt mål för oss är att
utbilda högt kvalificerade lärare
och förskollärare till waldorf
skolor och -förskolor i hela
Sverige. WLH är för närvarande
den enda utbildningsinstitutionen i landet som erbjuder
waldorfpedagogiska utbildningar
till skolans alla stadier.
Internationellt samarbete
För att upprätthålla en hög kvalitet på våra utbildningar, och
för att bidra till forskning och
pedagogisk utveckling, samarbetar WLH med Steinerhøyskolen
i Norge och Snellmanhögskolan
i Finland. WLH ingår även i ett
europeiskt nätverk för waldorf
lärarutbildningsinstitutioner.
WLH står under statlig tillsyn
och våra grundutbildningar är
offentligt finansierade och därmed avgiftsfria. Utbildningarna
berättigar till studiemedel/CSN.

www.wlh.se
Waldorflärarhögskolan
Marklandsbacken 11
168 36 Bromma
08-505 858 80
kansli@wlh.se

Hitta hit
Waldorflärarhögskolan ligger
i Bromma. Du tar dig enkelt
hit med tunnelbana, station
Brommaplan, cirka 20 minuter
från T-centralen. För långväga
studenter finns möjlighet till
enkel övernattning i våra lokaler.
Besök oss gärna! Hör av dig till
kansliet på kansli@wlh.se eller
ring på 08-505 858 80.

För mer information om fortbildningskurser, se www.wlh.se

Fristående fortbildningskurs:
Ordkraft
En praktisk fortbildningskurs i berättande, för lärare.
Fyra dagar fördelade över tre tillfällen under läsåret 2018/19.
Plats WLH i Bromma. Pris 1 500 kronor/tillfälle eller 4 000
kronor för tre tillfällen.
Den narrativa undervisningsmetoden (berättandet) är en
arketypisk form av kommunikation, gemenskap och lärande.
Den är ett grundelement i
waldorfskolan och ett av lärarnas
främsta verktyg.
Vi erbjuder en praktisk kurs
för både klasslärare och ämnes
lärare, som vill börja berätta
mera, eller hitta nya djup och
uttryck i sitt berättande. I berättarverkstaden arbetar vi med rösten, andningen, gester, kroppshållning, rumsmedvetande,
minnestekniker med mera. Vi
botaniserar i olika slags berättelser och kursdeltagarna får tillgång till en skatt av berättelser
som passar för olika tillfällen,
åldrar och lektioner.

En röst från en tidigare kurs
deltagare:
Tack för alla övningar som så
kravlöst, accepterande men ändå
medvetet och professionellt skapar trygghet och ger deltagarna
färdigheter som gör att berättandet får en djupare dimension. Jag
kan! Jag vågar!
Lärarna Hélène Bohman
Blomqvist, Maria Eloranta och
Sigrid Ogland är verksamma
berättare och pedagoger med
lång och mångsidig erfarenhet.
För mer info och anmälan,
se www.wlh.se

