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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet
och legitimation för lärare och förskollärare1
dels att 4 kap. 1–6 §§ och punkterna 4, 6, 12, 14 och 16 i ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 kap. 7–10, 12 och 13 §§ ska betecknas 4 kap. 1–6 §§,
dels att 1 kap. 1 §, de nya 4 kap. 2 och 6 §§ samt punkterna 5, 7, 8, 11, 13
och 15 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande
lydelse,
dels att rubriken närmast före den nya 4 kap. 1 § ska lyda ”Förfarandet i
ärenden om legitimation”,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 12 § ska sättas närmast före den nya
4 kap. 5 §,
dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., av följande
lydelse.

1 kap.
1 §2 I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800)
bestämmelser om vad som krävs för att en lärare eller förskollärare ska vara
behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och andra bestämmelser
om behörighet för lärare.
Förordningen innehåller även bestämmelser om legitimation och introduktionsperiod för lärare och förskollärare i skolväsendet och om undantag från
vissa krav i skollagen.
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Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2013:532
4 kap. 5 § 2011:685
4 kap. 7 § 2013:532
4 kap. 10 § 2013:830
4 kap. 12 § 2013:532
punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 2012:497
punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 2012:497.
2
Senaste lydelse 2013:830.
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4 kap.
2 § Ligger ett bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning till
grund för ansökan om legitimation ska Statens skolverk inhämta ett yttrande
från Universitets- och högskolerådet innan ärendet avgörs.
6 §3 Statens skolverk får meddela föreskrifter om
1. elektronisk överföring av en ansökan som avses i 1 § och om elektronisk
signatur, och
2. ansökningsförfarandet i övrigt när det gäller legitimation och komplettering av legitimation.

5 kap. Introduktionsperiod
Mentor och plan för genomförande av introduktionsperioden
1 § En lärare eller förskollärare som genomför en introduktionsperiod enligt
2 kap. 22 a § skollagen (2010:800) ska få stöd av en mentor under introduktionsperioden.
Mentorn ska vara legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare. Han
eller hon ska ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare
för uppgiften som mentor.
2 § Rektorn eller förskolechefen ska se till att det finns en plan för introduktionsperioden.
Introduktionsperiodens längd
3 § En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid.
Introduktionsperioden får genomföras under en eller flera anställningar. En
huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som under en tidigare
anställning genomfört en del av introduktionsperioden ska se till att läraren
eller förskolläraren genomför så stor del av återstoden av introduktionsperioden som ryms inom anställningstiden.
Undantag från introduktionsperioden
4 § Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800)
gäller inte
1. när en lärare eller förskollärare anställs för högst trettio dagar, eller
2. en lärare eller förskollärare som anses behörig på grund av utländsk
lärar- eller förskollärarutbildning.
5 § En lärare eller förskollärare som avses i 2 kap. 35 § och som har tjänstgjort i huvudsak som fritidspedagog eller inom ramen för sin nya behörighet
under minst ett läsår eller motsvarande på heltid ska genom denna tjänstgöring anses ha genomfört en introduktionsperiod.
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Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 13 § 2013:532.

Bemyndigande
6§
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Statens skolverk får meddela föreskrifter om introduktionsperioden.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § gäller inte för ansökan om legitimation av
en lärare eller förskollärare som avses i 34 § lagen (2010:801) om införande
av skollagen (2010:800).
7.4 En lärare eller förskollärare som efter den 30 juni 2011 men före den
1 juli 2018 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska anses
ha genomfört en introduktionsperiod, om han eller hon har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare
eller förskollärare före den 31 mars 2012.
8.5 Trots 5 kap. 1 § andra stycket får en lärare eller förskollärare som saknar legitimation vara mentor, om han eller hon har avlagt behörighetsgivande
examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet. Detta gäller dock bara mentorskap som läraren eller
förskolläraren har påbörjat före den 1 juli 2014.
11.6 Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800)
gäller inte lärare som är anställda som lärare i skolväsendet den 1 december
2013 och som undervisar huvudsakligen i ämnet eller ämnena dans, teater
eller rörelse och drama och som
a) har en examen från en högskoleutbildning som varit avsedd att i det eller
de ämnena ge kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i skolväsendet
eller en motsvarande utländsk examen,
b) har avlagt ämneslärarexamen enligt 23 och 24 §§ samt 27 eller 28 § 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,
och
c) har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera
anställningar som lärare i skolväsendet eller med arbetsuppgifter som liknar
undervisning inom skolväsendet.
13.7 Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800)
gäller inte lärare och förskollärare som är anställda som lärare eller förskollärare i skolväsendet den 1 december 2013 och som
a) har arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare eller
förskollärare under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande under de
senaste 15 åren före såväl den 1 juli 2015 som den dag då ansökan om legitimation kom in till Statens skolverk, och
b) har avlagt lärar- eller förskollärarexamen enligt 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28 eller 29 § 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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Senaste lydelse 2012:915. Ändringen innebär att andra–fjärde styckena upphävs.
Senaste lydelse 2012:915.
Senaste lydelse 2013:830. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.
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Senaste lydelse 2013:830. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.
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15.8 För lärare som genom behörighetsförklaring enligt skolförordningen
(1971:235) har förklarats behöriga för visst slag av anställning ska kravet i
2 kap. 16 § första stycket skollagen (2010:800) anses uppfyllt genom behörighetsförklaringen.
Om en lärare som avses i första stycket har arbetat i skolväsendet sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare,
gäller inte huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § skollagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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Senaste lydelse 2013:830. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014

