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Förkorta handläggningstiderna för lärarlegitimation 

 
Varje ny lärare ska efter sin lärarexamen ansöka om förskollärar/lärarlegitimation hos 
Skolverket. Handläggningstiderna hos Skolverket för att utfärda legitimationen ligger 
idag på mellan 9-12 månader. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och får en rad 
oönskade effekter för de nyexaminerade lärarna. JO har i januari 2015 riktat allvarlig 
kritik mot Skolverket för de långa handläggningstiderna. 
 
Det råder lärarbrist i Sverige och det finns därför ett stort behov av att få ut de 
nyutexaminerade lärarna så snabbt som möjligt. Detta var en del av bakgrunden till 
att regeringen under våren 2014 beslutade att ta bort kravet på godkänd 
introduktionsperiod för att ansöka om legitimation. Det är anmärkningsvärt att 
handläggningstiderna gör att de nyutexaminerade får vänta nästan lika länge även 
utan detta krav. 
 
Skolverket förklarar de långa handläggningstiderna med att bland annat hänvisa till de 
förändringar i regelverket som gjorde att ett stort antal lärare från den 1 december 
2013 kan komplettera sina legitimationer med ytterligare ämnen. De anger också som 
förklaring att många utbildningsbevis inte är utformade så att utbildningens innehåll 
framgår tydligt.  
 
Lärarförbundet förstår att dessa omständigheter har ökat Skolverkets arbetsbörda. 
Det är dock inte rimligt att det i så hög grad går ut över de nyutexaminerade lärarna, 
som inte kan få tillsvidareanställningar, med allt vad det innebär för den enskilde.  
 
Problemet med de långa handläggningstiderna är unikt för lärar- och 
förskollärarlegitimationerna. Lärarförbundet har jämfört med andra 
legitimationsyrken inom Socialstyrelsen och hittat stora skillnader mellan 
handläggningstiden för dessa och handläggningstiden för lärarlegitimationen. 
 
De 17 yrken inom Socialstyrelsens område som får legitimation utan 
introduktionsperiod eller motsvarande handläggs på två veckor. De fyra yrken som 
kräver introduktion handläggs på mellan fem (läkare), sex (psykolog) respektive åtta 
(naprapat/kiropraktor) veckor.  
 

Utbildningsminister Gustav Fridolin 

Utbildningsdepartementet 

Regeringskansliet 

103 33 Stockholm 



  Sid 2(2) 

 

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, 
förskola och fritidshem, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar 
läraryrket och skolan. 
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Kostnaden för den som ansöker om en lärar- eller förskollärarlegitimation är 1500 kr 
för de som utexaminerats efter 1 juli 2011. Detta ska motsvara ett självkostnadspris. 
När avgiften bestämdes krävdes att den sökande skulle ha genomfört en 
introduktionsperiod med lämplighetsbedömning. För legitimationer som handläggs 
av Socialstyrelsen är avgiften för en ansökan 700 kr för de som inte har ett 
introduktionskrav och 2300 kronor för de som kräver introduktion. Det är 
förvånande att det inte har gjorts någon justering när det gäller avgiften för 
lärarlegitimation i samband med att kravet på introduktionsperiod togs bort särskilt 
med tanke på att examina från den nya lärarutbildningen är förhållandevis enkla att 
handlägga. Lärarförbundet anser därför att avgiftsfrågan måste ses över. 
 
Som det är nu får de nyutbildade lärarna betala ett alltför högt pris i avvaktan på att 
få sin ansökan om lärarlegitimation beviljad. Eftersom arbetsgivaren inte får 
tillsvidareanställa lärare som saknar legitimation och inte heller använda denna lärare 
för betygssättning av elever, anställs naturligtvis hellre en lärare som redan är 
legitimerad.  
 
Det är både regeringens och Skolverkets ansvar att göra allt som står i deras makt för 
att få ner handläggningstiderna. Lärarförbundet ställer mot bakgrund av ovanstående 
följande krav: 

 Som målsättning bör handläggningstiderna för en lärarlegitimation inte 
överskrida åtta veckor, för förskollärarlegitimation borde två veckor vara ett 
fullt rimligt mål.  

 Legitimationsansökningar som tar längre tid än fyra månader bör inte 
föranleda någon avgift. 

 Nya legitimationsansökningar bör få företräde framför 
behörighetskompletteringar. 

 Regeringen måste tillskjuta de resurser som krävs för att Skolverkets 
handläggningstider omedelbart ska komma ner till maximalt fyra månader 
och inom en tvåårsperiod till maximalt åtta respektive två veckor. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
 
Johanna Jaara Åstrand  
Ordförande Lärarförbundet 
 


