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I Sverige finns cirka 40 waldorfskolor och
80 waldorfförskolor. Våra utbildningar ger
behörighet att arbeta i dessa. Det finns goda
möjligheter att få arbete i en waldorfskola eller
waldorfförskola efter avslutad utbildning. Med
kombinationen av platsförlagd utbildning och
VFU – verksamhetsförlagd utbildning, får du
som student inblick i, kunskaper om och erfarenheter av vad det innebär att arbeta som waldorfpedagog, i skola, förskola eller fritidshem.
Nu till hösten 2022 startar klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen.
Förskollärarutbildningen startar hösten 2023.
För fristående fortbildningskurser, se vår
hemsida www.wlh.se
Sista ansökningsdag 30 april. Välkommen
med din ansökan!
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Klasslärarutbildning
En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet att
arbeta i waldorfskolans årskurs F–8. Utbildningen är teoretisk,
praktisk och konstnärlig och innehåller ämnesteori, didaktik och
metod. Programmet betonar akademisk bredd och en integration
av teori, konst och pedagogisk praktik.
Som student på klasslärarutbildningen får du utöver ämnesteori
också öva dig inom till exempel
musik, teckning, målning,
modellering, eurytmi och talgestaltning. Det läggs stor vikt
vid de estetisk-praktiska lärprocesserna.

och praktik ger utbildningen en
god grund för läraryrkets många
uppgifter. Förberedelse, praktik
och konst ger studenterna yrkesmässig utveckling samt bidrar till
ökad självkännedom.
Programmet är uppdelat i sju
ämnesdidaktiska delkurser, en
utbildningsvetenskaplig kärna,
Utbildningens upplägg
en kurs i forskning i och om skoUtbildningen till klasslärare är
lan som innehåller ett examensen femårig grundutbildning
arbete. VFU, den verksamhetsmed 60 procents studietakt. Den förlagda delen av utbildningen,
platsförlagda delen av utbildingår också i programmet. De
ningen (undervisningen) äger
ämnesdidaktiska delkurserna har
rum i WLH:s lokaler i Bromma
fokus på ämneskunskaper och
under fem modulveckor/läsår
den för waldorfskolan karaktämed två mellanliggande utbildristiska ämnesdidaktiken, med
ningshelger. Till detta kommer
utgångspunkt i waldorfskolans
även verksamhetsförlagd utbild- kursplan och Lgr 22.
ning (VFU).
På utbildningen är verksamhetsförlagda utbildningsmoment
Utbildningens innehåll
en central del då den studerande
Utbildningen till klasslärare
relaterar sina teoretiska kunskafokuserar på områden läraren
per till skolans vardag samt övar
behöver för sin yrkesutövning,
förmågor som är viktiga i rollen
som ämneskompetens, engagesom lärare. Den studerande får
mang, social och mänsklig förmöjlighet att reflektera, kommuståelse, kreativitet och ledaregen- nicera och utveckla sin undervisskaper. Genom teoretiska studier, ningsförmåga.
konstnärliga övningar, didaktik

Behörighetskrav
Behörighetskraven är grundläggande behörighet samt Engelska
6, Matematik 2, Naturkunskap 1b
och Samhällskunskap 1b. 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.
Uppnådd behörighet
En avslutad klasslärarutbildning
från WLH ger behörighet att
arbeta i waldorfskolans årskurs
F–8 samt behörighet att ansöka
om waldorflärarlegitimation.
Ansökan
För mer information och
ansökan, se wlh.se

Waldorflärarhögskolan 2022/23

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.
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 goda möjligheter att utveckla din kompetens
i klassrummet samt en gedigen
kunskap om barn och ungdomar
och deras utveckling. Du kommer även i kontakt med aktiva
waldorflärares erfarenheter och
kunskaper.
Som student ges du möjlighet
att utveckla kunskap om och förståelse för waldorfskolans tolvåriga kursplan, waldorfskolans
metoder och didaktik samt ett
waldorfpedagogiskt perspektiv
på undervisning och lärande.
Du ska, genom arbetet med olika
konstnärliga och praktiska kunskapsformer, stärka din förmåga
att utveckla didaktiken inom

det egna ämnesområdet, din
lärarkompetens och genom en
fördjupning av värdegrund och
människosyn utveckla ditt 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 undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet till samarbete och praktik på
skola.
Utbildningens upplägg
Ämneslärarutbildningen ges som
deltidsstudier under 2,5 år med
60 procents studietakt. Under
utbildningen har studenterna
platsförlagd undervisning i
WLH:s lokaler i Bromma under
två modulveckor per termin,

fem dagar vardera, med ett
undervisningstillfälle mellan
modulveckorna (fredag–lördag).
Under första läsåret tillkommer
en modulvecka på fem dagar. Till
detta kommer även verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Behörighetskrav
Behörighetskraven för utbildningen är grundläggande
behörighet samt Engelska 6,
Matematik 2, Naturkunskap 1b
och Samhällskunskap 1b samt
ämnesbehörighet i önskade
undervisningsämnen.
Intyg som visar den sökandes
behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.
Uppnådd behörighet
En avslutad ämneslärarutbildning från WLH ger behörighet
att arbeta som ämneslärare på
waldorfskolans högstadium och
gymnasium samt behörighet att
ansöka om waldorflärarlegitimation.
Ansökan
För mer information och
ansökan, se 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 eller waldorfskola.
Våra lokaler från 2002 är utformade så att färg, form och funktionalitet bidrar till en studiemiljö som främjar lärande och
trivsel. WLH är strategiskt placerad med waldorfförskola, grundskola, gymnasium och fritidshem
som närmsta grannar.
WLH är en liten institution
med cirka 290 studenter vilket
bidrar till en känsla av närhet
och möjlighet till dialog mellan
medarbetare och studenter. Ett
personligt bemötande bidrar till

att studenterna känner sig sedda
och respekterade.
Utbildning med flera perspektiv
Utbildningarna på WLH integrerar akademiska studier och teori
med praktiskt arbete, hantverk,
konst och musik. Våra utbildningar erbjuder både bredd och
fördjupning som syftar till att ge
studenterna en yrkesutbildning
och bidra till personlig utveckling och bildning.

Utbildningarna på WLH eftersträvar en hög vetenskaplig,
teoretisk och konstnärlig nivå
med en tydlig förankring i
waldorfpedagogisk praxis. De
undervisande lärarna på WLH
har lång erfarenhet av arbete i
waldorfskolor och förskolor och
flera har utöver sin waldorfpedagogiska utbildning genomgått
högre studier och genomfört
master- och avhandlingsarbeten.
I våra utbildningar tar vi ofta
in gästlärare och föreläsare från
andra lärosäten.
WLH är 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,
deltar WLH tillsammans med
Steinerhøyskolen i Norge och
Snellmanhögskolan i Finland i
det nordiska forskningssamarbetet NORENSE, Nordig Research
Network for Steiner Education.
WLH ingår även i det internationella nätverket INASTE, International Network for Academic
Steiner Teacher Education.
WLH:s utbildningar är offentligt finansierade. De är avgiftsfria
och berättigar till studiemedel
från CSN. WLH står under statlig tillsyn.

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 se wlh.se

Fristående fortbildningar
WLH erbjuder fristående föreläsningar och workshops. De riktar sig
främst till waldorfpedagogiska verksamheter som förskolor och skolor
med syftet att hjälpa till att utveckla och stärka det waldorfpedagogiska
innehållet. Vi har förslag på föreläsningar och teman men kan även
skräddarsy ett program efter de behov som finns. Mer information finns
på vår hemsida www.wlh.se

