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Skrivelse angående legitimationsreformen – konsekvenser 
och behov av justeringar 
 
Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen på några av de 
brister som kvarstår i legitimationsreformens utformning. Under de dryga fyra år som 
gått sen legitimationen infördes har flera brister rättats till och förutsättningarna för 
att reformen ska kunna fungera är idag bättre. De behövs dock fortfarande 
betydande insatser för att möta den allvarliga bristen på legitimerade och behöriga 
lärare och förskollärare.  
 
Det finns tyvärr lärare som inte förstår varför de inte har fått legitimation eller varför 
viss utbildning inte ger behörighet. I alltför många fall är det fråga om situationer där 
läraren har en gedigen utbildning men där utformningen av reglerna för 
lärarlegitimation utgör ett hinder. Detta förhållande urholkar legitimationssystemets 
trovärdighet, leder till misstro mot Skolverket och Utbildningsdepartementet samt 
förvärrar lärarkrisen.   
 
Lärarförbundet anser att det efter den nya skollagens införande har blivit svårare att 
komma till rätta med situationen att skolhuvudmän, vid extern rekrytering, anställer 
obehöriga lärare på viss tid trots att legitimerade och behöriga lärare sökt den utlysta 
tjänsten. Vidare innebär skollagens regler att lärare missgynnas vid beräkning av 
anställningstid. 
 
Lärarförbundet anser även att Skolverket bör ha ett tydligt uppdrag att regelbundet 
kartlägga och rapportera till Utbildningsdepartementet om de brister i 
behörighetsförordningen som Skolverket fått kunskap om, exempelvis när 
regelverket ställer till problem för enskilda lärare eller grupper av lärare som till synes 
borde bli behöriga. Ett sådant förfarande gynnar legitimationsreformen på sikt.   
 
I denna skrivelse ger Lärarförbundet några kortfattade exempel på situationer och 
frågeställningar som borde föranleda justeringar i regelverket eller andra insatser. Vi 

Till  
Utbildningsminister  
Gustav Fridolin 
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ser gärna en fortsatt kommunikation med Utbildningsdepartementet kring dessa och 
andra frågor kopplade till lärar- och förskollärarlegitimation. I flera fall kan vi visa 
upp konkreta exempel på personer som drabbats.  

Tillgodoräknande av anställningstid – regelsystemet missgynnar lärare  
Enligt lagen om anställningsskydd ska ett vikariat eller en allmän visstidsanställning 
automatiskt övergå i en tillsvidareanställning efter viss tid. Skollagen innehåller dock 
en särskild regel som möjliggör visstidsanställningar under mycket långa perioder. 
Tiden i sådana visstidsanställningar räknas inte ihop med visstidsanställningar enligt 
lagen om anställningsskydd. Detta gäller även om läraren är legitimerad och behörig 
(AD 42/2013). Regeln missgynnar personer som överväger att utbilda sig till lärare 
och testar läraryrket och den missgynnar även lärarstudenter som väljer att arbeta 
som lärare vid sidan av sina studier. Lärarförbundet föreslår att det införs en lagregel 
där det står att anställningstiden enligt skollagen och anställningstid i en 
visstidsanställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd räknas ihop vid en 
konvertering till tillsvidareanställning. En förutsättning för den automatiska 
övergången är självfallet att läraren vid tidpunkten för övergången uppfyller 
skollagens krav för tillsvidareanställning.  

Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Paradoxalt nog har införandet av den nya skollagen lett till att skolhuvudmän vid en 
extern rekrytering alltför ofta kan förbigå en legitimerad och behörig lärare som sökt 
den utlysta tjänsten. Situationen har uppstått utan att det har varit lagstiftarens avsikt 
och är en följd av den utformning som 2 kap 18 § skollagen fått. Regeln bör därför 
ses över. Enligt Lärarförbundet bör skollagen förtydligas så att det klargörs att 
skolhuvudmän, vid extern rekrytering, inte ska kunna förbigå en legitimerad och 
behörig sökande till en anställning som lärare om det inte föreligger synnerliga skäl.  

Utbildade lärare nekas legitimation eller behörigheter 
Det finns idag lärare som inte förstår varför de inte har fått legitimation eller varför 
viss utbildning inte ger behörighet. I alltför många fall handlar det om situationer där 
läraren har gedigen utbildning men där utformningen av reglerna för lärarlegitimation 
utgör ett hinder för erhållande av en viss ämnesbehörighet eller legitimation. 
 
Här följer några exempel och situationer som Lärarförbundet har fått kännedom om 
och som bör föranleda ändringar i skollagen eller i behörighetsförordningen. 

8:15-årsregeln 
Legitimerade lärare och förskollärare som har undervisat i ett och samma 
ämne/skolform utanför sin behörighet i mer än åtta år under de senaste 15 åren kan 
ansöka om att komplettera sin legitimation med motsvarande behörighet. Regeln är 
inte helt konsekvent och Lärarförbundet vill se följande förändringar. 
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• Legitimerade lärare som har undervisat i förskoleklass i mer än åtta år ska 
kunna tillgodoräkna sig sin erfarenhet för behörighet i förskoleklass. Idag 
omfattas alla skolformer utom förskoleklassen av regeln. 

• Lärare som har undervisat i mer än åtta år enligt samma kursplan men i olika 
skolformer (exempelvis grundskolans/gymnasieskolans 
introduktionsprogram eller gymnasieskola/vuxenutbildning) bör kunna 
komplettera sin legitimation med motsvarande behörighet. 

• Lärare med specialpedagogisk påbyggnad som har bedrivit undervisning som 
avser särskilt stöd, men har sin grundexamen mot en annan skolform, bör 
kunna ansöka om utökad behörighet att bedriva särskilt stöd enligt 8:15-
årsregeln. 

2001 års lärarexamen 
2001 års lärarutbildning innehöll stora möjligheter för studenterna att själva välja 
inriktningar och ämnen. I vissa fall visade sig valen stämma illa överens med de 
behörighetsregler som skulle komma att införas 2011. Det gör att en del av dessa 
lärare har fått en sämre anställningsbarhet än de rimligen hade kunnat vänta sig. 
 
Det finns exempel på examinerade lärare från dessa utbildningar som inte har 
behörighet i något skolämne, utan i stället fördjupade kunskaper i t ex 
specialpedagogik eller IKT – viktiga och efterfrågade kunskaper för alla lärare, men 
de leder inte till någon behörighet enligt nuvarande regler. Staten har möjliggjort 
dessa val och har därmed ett särskilt ansvar för att se till att berörda lärare på ett 
enkelt sätt kan bygga på sin utbildning med behörighetsgivande kurser. 
 
Ett annat exempel är lärare som har läst inriktningar mot fritidshem och 
förskoleklass, en vanlig kombination inom 2001 års utbildning. 
Behörighetsförordningen ger fritidspedagoger och motsvarande grupper med 
högskoleutbildning mot enbart fritidshem möjlighet att söka behörighet i skolämnen 
de har utbildning för. Det är rimligt att samma möjlighet införs för de lärare som har 
läst inriktningar mot fritidshem och förskoleklass.  

Särskolans behörighetsproblematik inför 2018 
För särskolan gäller en förlängd övergångsperiod till 1 juli 2018. Behovet av åtgärder 
för att komma till rätta med behörighetsläget är akut. För att detta ska fungera krävs 
massiva fortbildningsinsatser, dels när det gäller speciallärarexamen mot 
utvecklingsstörning och dels när det gäller behörighetsgivande grundläggande 
examen för speciallärare och specialpedagoger som har en annan inriktning på sin 
grundläggande lärar- eller förskollärarexamen. Utan sådana insatser kommer det att 
bli nödvändigt med lättnader i regelverket.  
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Speciallärare och specialpedagoger1 
Idag brister skollagen när det gäller rätten till särskilt stöd för barn i förskolan. Detta 
gör att det ofta är de lägst utbildade – ofta helt outbildade – som arbetar närmast de 
barn som har störst behov av hög lärarkompetens. Lärarförbundet anser att reglerna 
för särskilt stöd ska omfatta förskolan på samma sätt som resten av skolan. 
Legitimerade förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad ska vara behöriga att 
bedriva undervisning som avser särskilt stöd i förskolan. 
 
Lärarförbundet anser vidare att behörighetsreglerna behöver förändras så att både 
utbildningen till speciallärare och utbildningen till specialpedagog leder till behörighet 
enligt den inriktning som deras utbildning avser. Idag är det endast speciallärare samt 
de specialpedagoger som utbildades före 2008 som kan få en sådan behörighet. 
Utbildningarna har snarlika examensmål och har samma längd och komplexitet. 
Lärarförbundet anser att det är orimligt att de behandlas så olika när det gäller 
behörighet och legitimation. Även de övergripande arbetsuppgifter som faller inom 
specialpedagogens kompetensområde bör omfattas av legitimations- och 
behörighetskrav. 

Lärarkategorier som är undantagna eller inte omfattas av lärarlegitimation 
Enligt ett riksdagsbeslut som fattades hösten 2013 skulle regeringen skyndsamt 
utarbeta en plan för hur fler lärargrupper, såsom modersmålslärare, fritidspedagoger 
och yrkeslärare, ska kunna omfattas av lärarlegitimation. Ändå har ingen plan 
offentliggjorts. Olika strategier behövs för olika grupper för att de på kortare eller 
längre sikt ska kunna omfattas fullt ut av legitimationskravet. 
 
Regeringen bör sätta ett måldatum för när respektive grupp bör kunna omfattas av 
ett legitimationskrav samt fastslå vilka insatser och övergångsbestämmelser som 
krävs under tiden. 
 
Modersmålslärare  
Behovet av modersmålslärare, till exempel i arabiska, kommer att öka. För att på sikt 
kunna omfattas fullt ut av legitimationskrav måste gruppen få tillgång till en 
fungerande modersmålslärarutbildning. Lärarförbundet anser att regeringen bör 
tillsätta en modersmålslärarutredning som bland annat kan se över följande: 

• Hur kan utbildningens struktur bäst anpassas för modersmålslärare? Idag 
läses modersmål inom ramen för ämneslärarutbildningen. Kurser finns på 
enstaka lärosäten i arabiska, turkiska, i viss mån nationella 
minoritetsspråk. De når dock endast ett fåtal. 

• Hur kan modersmålskurser erbjudas i fler stora språk och i större 
volymer? 

                                                 
1 Det behövs fler åtgärder för att täcka den skriande bristen på behöriga speciallärare. Lärarförbundet 
skickade i september 2014 en skrivelse till utbildningsdepartementets skolenhet. 
https://www.lararforbundet.se/artiklar/sverige-behover-fler-speciallarare-och-specialpedagoger 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/sverige-behover-fler-speciallarare-och-specialpedagoger
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• Hur kan modersmålslärarutbildning tillgodose behovet av 
modersmålslärare inom de mindre språken? T ex genom KPU/alternativ 
väg mot modersmål, allmänna kurser i 
språkdidaktik/modersmålsdidaktik, validering av utländska studier, 
samarbete med utländska universitet genom 
distansstudier/utbytesstudier, osv. 

• Hur bör villkoren för att förena arbete med behörighetsgivande studier 
förbättras? 

• Hur kan fler modersmålslärare få möjlighet att komplettera behörighet 
med ytterligare ämne, t ex modernt språk? Arbetsvillkoren för 
modersmålslärare generellt är dåliga och på grund av att de som 
ettämneslärare ofta undervisar endast ett fåtal elever per skola. De har de 
vanligen flera arbetsplatser med restid emellan.  

 
Yrkeslärare  
Det råder stora svårigheter att rekrytera utbildade yrkeslärare. För att yrkeslärare på 
sikt ska kunna omfattas fullt ut av legitimationskrav behövs betydligt bättre 
möjligheter att studera till en yrkeslärarexamen inom ramen för en anställning som 
yrkeslärare med rimliga villkor. Detta skulle även leda till högre kvalitet i 
undervisningen och mer attraktiva yrkesprogram. 
 
Eftersom yrkeslärare är undantagna från legitimationskravet är det ganska vanligt att 
lärare som har yrkeslärarexamen inte ansöker om legitimation. Lärarförbundet har 
kontaktats av medlemmar som därmed inte har kunnat få förstelärartjänst. 
 
Fritidspedagoger/lärare i fritidshem  
Fritidspedagoger/lärare med äldre högskoleutbildning mot enbart fritidshem kan i 
dag, genom flera justeringar i legitimationsreformen, få lärarlegitimation i skolämnen. 
För sådana fritidspedagoger/lärare utfärdar Skolverket även behörighet för 
fritidshem. Ändå kan en fritidspedagog som saknar behörighet i skolämnen inte 
legitimeras alls. Skollagen och behörighetsförordningen behöver så skyndsamt som 
möjligt justeras så att det blir möjligt att ansöka om legitimation med behörighet för 
enbart fritidshem. En lärarlegitimation med behörighet för fritidshem ska kunna 
sökas av alla som har en fritidspedagogexamen, det vill säga även de som är utbildade 
inom seminarietraditionen innan 1977 års högskoleförordning. Motsvarande regel 
gäller redan idag för förskollärarlegitimation. 
 
Sedan 1 december 2013 får fritidspedagoger med högskoleutbildning bedriva 
undervisning i fritidshem, trots att de saknar legitimation. Lärarförbundet har fått 
kännedom om att huvudmän kringgår intentionerna bakom skollagen genom att 
anställa personer utan lärar- eller fritidspedagogutbildning som fritidspedagoger. Det 
innebär att många elever i fritidshem inte får den kvalitet på utbildningen som 
skollagen kräver. Genom att legitimationskrav införs för fritidshem och omfattar 
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samtliga fritidspedagoger och lärare i fritidshem, kan likvärdigheten förbättras 
avsevärt. 

Lärare med utländsk examen 
Det är ofta onödigt svårt för lärare med utländsk lärarexamen att ansöka om 
lärarlegitimation i Sverige. Blanketterna är svårtillgängliga och det krävs ofta dyra 
översättningar av ett stort antal dokument. Såväl översättning som handläggning av 
ansökan om legitimation tar dessutom orimligt lång tid. 
 
Det finns exempel där utländska lärarutbildningar är konstruerade på andra sätt än 
våra behörighetsregler, och där utländska lärare därför missgynnas. Det gäller bland 
annat speciallärarutbildningar som i ett stort antal länder är en del av en lång och 
kvalificerad, ofta runt fem år lång, grundutbildning till speciallärare, till skillnad från 
den svenska speciallärarutbildningen som är en påbyggnadsutbildning som sker efter 
avslutad grundexamen och några års tjänstgöring som lärare.  
 
Regeringen bör se över hur vägen till legitimation för lärare med utländsk examen 
kan bli snabbare och mindre kostsam för den enskilde. Snabbspåren för nyanlända 
lärare är en viktig satsning. I dag tar det i genomsnitt flera år innan en utländsk lärare 
kommer till ULV-utbildningen. Många vet inte att möjligheten finns. 

Lärarbrist och fortbildning 
Det är en stor utmaning att förse eleverna med lärare med rätt behörighet i alla 
ämnen och för alla skolformer. Därför krävs bättre möjligheter till 
behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar.   

Behörighetskompletterande utbildningar 
Det finns stora brister med dagens system, som bygger på tidsbegränsade lyft och en 
finansiering som ofta är oklar in i det sista för Skolverket och för de lärosäten som 
ska erbjuda kurser. Lärarlyftet II och Förskolelyftet behöver ersättas av en permanent 
struktur för lärares och förskollärares kompetensutveckling. Där ingår bland annat 
behörighetskompletterande kurser, både för lärare som undervisar vid sidan av sin 
behörighet (dagens Lärarlyftet II) och för andra som vill bredda sin behörighet mot 
ämnen där det råder brist på utbildade.  

Obehöriga lärare – vägen till legitimationsgrundande examen 
Fram till den 30 juni 2018 går det att ansöka om att ta ut äldre lärar- och 
förskollärarexamina. Lika länge pågår det så kallade VAL-projektet, som syftar till att 
verksamma lärare och förskollärare utan behörighetsgivande examen ska kunna få ut 
en sådan examen. Problemet kommer dock att kvarstå under överskådlig tid 
framöver. Därför kräver Lärarförbundet en förlängning av VAL, så att projektet 
pågår så länge behovet kvarstår. Även VAL 8:15, dvs. den förkortade utbildningen 
för lärare med lång erfarenhet, behöver fortsätta efter 2018.  
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Dessutom krävs en förordningsändring i SFS 2011:6892 så att även fritidspedagoger 
och motsvarande kan ta ut äldre examina fram till 2018, vilket de inte kan idag. Detta 
bör ses som en självklar konsekvens av att denna grupp nu kan söka legitimation. 
Förordningen trädde i kraft innan fritidspedagoger kunde ansöka om 
lärarlegitimation.  
 
Lärarförbundet vill se följande förändringar när det gäller VAL: 

• Förläng VAL så länge behovet kvarstår 
• Förändra VAL-förordningen så att samtliga lärarexamina omfattas fullt ut av 

VAL-utbildningen. Idag kan t ex förskollärare endast läsa 30 hp inom VAL 
8:15. 

• Slopa kravet på att de som deltar i VAL 8:15 ska ha varit anställda inom 
skolväsendet 1 december 2013. Det skapar onödiga problem för både lärare 
och huvudmän. Det ska räcka med att de är verksamma som lärare eller 
förskollärare när de går utbildningen. 

• Ge lärare som är verksamma inom musik- och kulturskolan tillgång till VAL-
utbildningen. Många musik- och danspedagoger som med kort komplettering 
kan uppnå behörighet i musik och dansämnen hindras idag dels av kravet på 
anställning 1 dec 2013, dels av kravet på att vara verksam inom skolväsendet 
när studierna bedrivs. Det är vanligt att dessa grupper undervisar växelvis i 
musik- och kulturskola och grund- eller gymnasieskola och de har därför 
behov av legitimation även om de tillfälligt endast undervisar i musik- och 
kulturskolan. 

Villkor för behörighetsgivande och behörighetskompletterande kurser 
Lärarförbundet anser att arbetsgivarna har ett utbildningsansvar för de personer som 
används för undervisning under en lång tid. Det ligger i arbetsgivarens intresse att 
fortbilda även de lärare som inte har legitimation eller som saknar behörighet i det 
ämne de bedriver undervisning i, inte minst eftersom de av naturliga skäl ofta 
undervisar i bristämnen. För att fler ska kunna delta i behörighetskompletterande och 
behörighetsgivande kurser krävs att arbetsgivaren erbjuder goda villkor. Studier 
måste kunna ske inom ramen för anställningen. Det är inte rimligt att läraren själv 
står för kostnaderna för utbildningen.  
  

                                                 
2 Förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och 
förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- 
eller förskollärarexamen  
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Handläggningstider 
Skolverket har arbetat hårt för att förkorta sina handläggningstider och enligt 
uppgifter från Skolverket är handläggningstiderna nu cirka fyra månader för en 
nyutexaminerad. Handläggningstiderna får dock fortfarande allvarliga konsekvenser. 
En målsättning på längre sikt bör vara att handläggningstiderna för nyutexaminerade 
ligger på 2-8 veckor beroende på komplexitet och att utländska lärarexamina kan 
bedömas inom högst fyra månader. Skolverket måste ges tillräckliga resurser för att 
kunna arbeta mot ett sådant mål. 
 
 
 
 
 
Johanna Jaara Åstrand   
Ordförande Lärarförbundet  


	Skrivelse angående legitimationsreformen – konsekvenser och behov av justeringar
	Tillgodoräknande av anställningstid – regelsystemet missgynnar lärare
	Laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Utbildade lärare nekas legitimation eller behörigheter
	8:15-årsregeln


	 Legitimerade lärare som har undervisat i förskoleklass i mer än åtta år ska kunna tillgodoräkna sig sin erfarenhet för behörighet i förskoleklass. Idag omfattas alla skolformer utom förskoleklassen av regeln.
	 Lärare som har undervisat i mer än åtta år enligt samma kursplan men i olika skolformer (exempelvis grundskolans/gymnasieskolans introduktionsprogram eller gymnasieskola/vuxenutbildning) bör kunna komplettera sin legitimation med motsvarande behörig...
	2001 års lärarexamen
	Särskolans behörighetsproblematik inför 2018
	Speciallärare och specialpedagoger0F
	Lärarkategorier som är undantagna eller inte omfattas av lärarlegitimation
	Lärare med utländsk examen
	Lärarbrist och fortbildning
	Behörighetskompletterande utbildningar
	Obehöriga lärare – vägen till legitimationsgrundande examen


	 Förläng VAL så länge behovet kvarstår
	 Förändra VAL-förordningen så att samtliga lärarexamina omfattas fullt ut av VAL-utbildningen. Idag kan t ex förskollärare endast läsa 30 hp inom VAL 8:15.
	 Slopa kravet på att de som deltar i VAL 8:15 ska ha varit anställda inom skolväsendet 1 december 2013. Det skapar onödiga problem för både lärare och huvudmän. Det ska räcka med att de är verksamma som lärare eller förskollärare när de går utbildnin...
	 Ge lärare som är verksamma inom musik- och kulturskolan tillgång till VAL-utbildningen. Många musik- och danspedagoger som med kort komplettering kan uppnå behörighet i musik och dansämnen hindras idag dels av kravet på anställning 1 dec 2013, dels ...
	Villkor för behörighetsgivande och behörighetskompletterande kurser
	Handläggningstider


