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Utbildningarna på WLH ger behörighet  
till de 80 waldorfförskolor och 40 waldorf- 
skolor som finns i Sverige. Genom praktik 
under utbildningen får du en god bild av 
vad yrket innebär och du kommer att ha 
stora möjligheter att få arbete efter  
genomgången utbildning. 
 Till hösten 2019 tar vi in nya grupper  
till två utbildningar: förskollärarutbild- 
ningen och fritidslärarutbildningen.  
Vi erbjuder också en del fristående fort- 
bildningar.
 Klasslärarutbildningen och ämnes- 
lärarutbildningen startar hösten 2020. 
 Gå in på www.wlh.se för mer infor- 
mation.



Förskollärarutbildning
Waldorfförskollärarutbildningen har en unik ställning i Sverige 
som bärare av en alternativ pedagogisk idé, där omsorgen om 
barnets utveckling är central. Som student på utbildningen ges 
du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om det 
pedagogiska sammanhanget kring barn samt om riktlinjer och  
mål för arbetet i waldorfförskola.

Studierna till förskollärare är 
rikt varierade. Teori, konst 
och hantverk praktiseras och 
integreras i utbildningen. Du 
kommer att få lära dig grunderna 
i exempelvis träslöjd, textilslöjd, 
sång och målning. I utbildningen 
möts beprövad erfarenhet och
aktuell forskning. Som student 
ges du även möjlighet att 
reflektera över existentiella 
frågor och du kommer att 
möta uppgifter och övningar 
som syftar till personlig och 
professionell utveckling.

Utbildningens upplägg
Utbildningen till förskollärare 
är en femårig grundutbildning 
med 60 procents studietakt. Den 
platsförlagda delen av utbild-
ningen äger rum i WLH:s lokaler 
i Bromma, under sex utbild-
ningstillfällen per läsår (torsdag–
lördag). Under utbildningens 
två första år ingår dessutom en 
sommarvecka per läsår.  

Utbildningens innehåll
Din utbildning till waldorf- 
förskollärare på WLH ger dig 

verktyg att utveckla och arbeta 
inom den idétradition och prak-
tik som waldorfpedagogiken idag 
förfogar över, samtidigt som du 
följer de nationella styrdokument 
som gäller för förskola och för-
skoleklass.
 Utbildningen fokuserar på 
områden förskolläraren behöver 
för sin yrkesutövning, som kun-
skap om barns utveckling, lek, 
lärande, specialpedagogik, enga-
gemang, social och mänsklig för-
ståelse, kreativitet och ledaregen-
skaper. Genom teoretiska studier, 
konstnärliga övningar, didaktik 
och praktik ger utbildningen en 
god grund för förskolläraryrkets 
många uppgifter.
 Som student får du möjlighet 
att träffa studiekamrater från 
hela Sverige. De allra flesta arbe-
tar redan i förskoleverksamheter 
och kurstillfällena blir arenor för 
reflektion, förkovran och inter-
aktion.
 Utbildningen är indelad i sju 
kurser varav en kurs utgörs av en 
utbildningsvetenskaplig kärna. 
Samtliga delkurser innehåller 
hantverk, konstnärligt övande 

och konstnärligt gestaltande. Till 
detta kommer verksamhetsför-
lagd utbildning (praktik, auskul-
tation). Utbildningen avslutas 
med ett självständigt examens-
arbete. 

Behörighetskrav
Behörighetskraven för förskol-
lärarutbildningen är grundläg-
gande behörighet samt 1 års 
dokumenterad erfarenhet av 
arbete i barngrupp.
 För att en sökande ska kunna 
erbjudas plats måste hen vara 
behörig för utbildningen. Intyg 
som visar den sökandes behörig-
het måste bifogas ansökan för att 
denna ska vara fullständig och 
kunna behandlas.
 En avslutad förskollärarutbild-
ning från WLH ger behörighet 
att arbeta i waldorfförskola samt
behörighet att ansöka om  
waldorfförskollärarlegitimation.
 

Ansökan
För mer information och  
ansökan, se www.wlh.se
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Fritidslärarutbildning
En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet 
att arbeta i waldorfskolans fritidshem. Programmet betonar 
integrationen av teori, konst och pedagogisk praktik. 
 Som student på fritidslärarprogrammet får du utöver yrkes- 
teori också öva dig inom olika estetiska och praktiska arbets- 
former som kan tänkas berika det fritidspedagogiska arbetet. 

Utbildningen till fritidslärare är 
en fyraårig grundutbildning med 
60 procents studietakt. Den plats-
förlagda delen av utbildningen 
(undervisningen) äger rum i 
WLH:s lokaler i Bromma. Under 
de två första åren består den av 
två modulveckor per hösttermin 
med ett utbildningstillfälle på 
två dagar (fredag–lördag) där-
emellan. Under vårterminen är 
det tre modulveckor samt ett 
utbildningstillfälle på två dagar 
(fredag–lördag). Under tredje och 
fjärde året kan upplägget variera.
 
Utbildningens upplägg
Utbildningen består av tre delar. 
Första året fokuserar på waldorf- 
fritidsverksamhetens kärna: lek, 
kommunikation, styrdokument, 
waldorfpedagogik och bildning. 
Andra året utgör en fördjupning 
i waldorfpedagogik, multimodala 
lärprocesser, sinneslära samt 
barns utveckling och lärande. 
Tredje och fjärde året omfattar 
bland annat mer avancerade kur-
ser i vetenskapsteori och metod, 
lekteori och lekpraktik samt spe-
cialpedagogik. 

Utbildningens innehåll
Utbildningen till fritidslärare 
fokuserar på områden som 
läraren behöver för sin yrkesut-
övning, som yrkeskompetens, 
engagemang, social och mänsklig 
förståelse, kreativitet och ledar- 
egenskaper. Genom teoretiska 
studier, konstnärliga övningar 
och praktik ger utbildningen 
en god grund för fritidslärarens 
många uppgifter. 
  
Teori och praktik
Den studerande får under utbild-
ningen möjlighet att reflektera, 
kommunicera och utveckla sin 
yrkeskompetens.
 I utbildningen ingår plats-
förlagd utbildning på WLH, 
verksamhetsförlagd utbildning 
(praktik på annan arbetsplats) 
och arbetsplatsförlagd utbildning 
(tid på egen arbetsplats). Detta 
möjliggör för den studerande att 
relatera sina teoretiska kunskaper 
till skolans vardag. Under sista 
året skriver studenten ett själv-
ständigt examensarbete. 
 Den som önskar kan gå endast 
år 1, eller år 1 och 2 för att öka 

sin kompetens som medarbetare 
vid fritidshem. Efter år 1 och 2 
erhålls kursintyg. För behörighet 
och utbildningsdiplom samt 
möjlighet att ansöka om waldorf- 
lärarlegitimation krävs avslutad 
fyraårig utbildning.  

Behörighetskrav
Behörighetskraven är grundläg-
gande behörighet samt Engelska 
2, Matematik 2, Naturkunskap 
1 och Samhällskunskap 1. Intyg 
som visar den sökandes behörig-
het måste bifogas ansökan för att 
denna ska vara fullständig och 
kunna behandlas.
 För dig som har en statlig 
fritidslärarexamen finns det möj-
lighet att tillgodoräkna dig vissa 
kurser. Om sökande önskar detta 
ska relevant dokumentation bifo-
gas ansökan. 
 En avslutad fritidslärarutbild-
ning från WLH ger behörighet 
att arbeta i waldorfskolans fritids-
hem samt behörighet att ansöka 
om waldorffritidslärarlegitima-
tion. 

Ansökan
För mer information och  
ansökan, se www.wlh.se
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Varför välja WLH?

Våra lokaler från 2002 är utfor-
made så att färg, form och funk- 
tionalitet bidrar till en studie- 
miljö som främjar lärande och 
trivsel. WLH är strategiskt  
placerad med skola, fritidshem 
och gymnasium som närmsta 
grannar.
 WLH är en liten högskola 
med cirka 290 studenter vilket 
bidrar till en känsla av närhet 
och möjlighet till samråd mellan 
medarbetare och studenter. Ett 
personligt bemötande bidrar till 

att studenterna känner sig sedda 
och respekterade.

Bildning ur fler perspektiv
En viktig aspekt inom våra 
kurser och utbildningar är inte-
grationen av teori, konst och 
hantverk. Det är ett utbildnings-
koncept som bidrar till bredd 
och fördjupning och som syftar 
till att öka studenternas möjlig-
het till personlig bildning och 
utveckling.

WLH eftersträvar att utbildning- 
arna håller hög vetenskaplig och 
konstnärlig nivå och har en praxis- 
orienterad förankring. Många av 
dem som undervisar på WLH 
har lång erfarenhet av att vara 
waldorflärare på förskolor och 
skolor. Flera har genomgått 
akademisk fortbildning. Utöver 
de egna lärarna har WLH ofta 
gästlärare från andra lärosäten. 
Vi utbildar högt kvalificerade 
lärare till förskolor och skolor i 
hela Sverige. 
 WLH är den enda utbild-
ningsinstitutionen i landet som 
erbjuder waldorfpedagogiska 
utbildningar till skolans alla  
stadier.

Internationellt samarbete
För att upprätthålla en hög kva-
litet på våra utbildningar och 
för att bidra till forskning och 
pedagogisk utveckling, samarbe-
tar WLH med Steinerhøyskolen 
i Norge och Snellmanhögskolan 
i Finland. WLH ingår även i 
det internationella nätverket 
INASTE, International Network 
for Academic Steiner Teacher 
Education.
 WLH:s grundutbildningar är 
offentligt finansierade och är där-
med avgiftsfria och berättigar till 
studiemedel hos CSN. WLH står 
under statlig tillsyn.
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WLH är en unik högskola. Vi erbjuder beprövade, praxisnära 
utbildningar för den som vill arbeta som fritidslärare, förskollärare, 
klasslärare eller ämneslärare i waldorfförskola eller waldorfskola.



www.wlh.se

Waldorflärarhögskolan 
Marklandsbacken 11
168 36 Bromma

08-505 858 80 
kansli@wlh.se

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.

Hitta hit

För mer information se  
www.wlh.se

WLH erbjuder fristående fortbildningar och workshops. Här är 
några exempel, för mer information se vår hemsida www.wlh.se 

ordkraft 
Kursen vänder sig till dig som vill 
berätta mer och hitta nya djup 
och uttryck i ditt berättande. I 
berättarverkstaden arbetar vi 
med rösten, andningen, gester, 
kroppshållning, rumsmedvetan-
de, minnestekniker med mera. 
Kursdeltagarna får tillgång till en 
berättelseskatt för olika tillfällen, 
åldrar och lektioner.
 Kursledare: Hélène Bohman, 
Maria Eloranta och Sigrid  
Ogland.

specialpedagogik i waldorf- 
skolan
Kursen innehåller teoretiska 
och praktiska kunskaper som 
syftar till att läraren ska kunna 
använda olika rörelseövningar, 
lekar och målningsövningar för 
att stimulera de bakomliggande 
sinnesprocesser och motoriska 
färdigheter som ligger till grund 
för lärandet.  
 Kursledare: Solveig Tjärnstig.

Fristående fortbildningar

WLH erbjuder fristående före- 
läsningar och workshops som 
riktar sig till verksamma förskol-
lärare och lärare. I samråd med 
uppdragsgivaren skräddarsyr 
vi ett lämpligt upplägg utifrån 

verksamhetens och medarbe-
tarnas behov. Vi kan komma till 
er verksamhet, men studiedagar 
kan också ges på plats i Bromma.  
 Se även vår folder Föreläsning-
ar och workshops.

Fortbildningskurser

Föreläsningar och workshops
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