
Din utbildning och 
lärarlegitimationen 



Lärarlegitimationen - uppdraget 

•  Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten 
•  Bidra till professionalism genom tydligare krav 
•  Öka yrkets status – fler ska bli lärare 

•  Ökad måluppfyllelse för eleverna 



Vad krävs för legitimation? 

•  Lärarexamen 
•  Förskollärarexamen 
•  Tjänstgjort minst ett läsår eller motsvarande på 

heltid 
•  Introduktionsperiod med stöd av en mentor från 

1 juli 2011 



Introduktionsperiod – för vem? 

•  Befintliga lärare och förskollärare som har 
lärarexamen före 1 juli 2011 behöver inte göra 
en introduktionsperiod 

•  Lärare och förskollärare som tar sin examen från 
och med 1 juli 2011 måste göra en 
introduktionsperiod för att få legitimation. 



Introduktionsperiod – hur? 

•  Minst ett läsår på heltid eller motsvarande 

•  Mentor med så ”lika” behörighet som möjligt 

•  Mentorn ska ha en lärarlegitimation 

•  Synliggöra utvecklingsbehov hos den nyexaminerade 

•  Kompetensprofilen: mötet med eleven – ledarskap – 

samverkan – ansvar för lärande och yrkeskunnande 

•  Bedömning och yttrande 



Bedömning och yttrande  

•  Rektor/förskolechef ansvariga – kan inte 
delegeras 

•  Minst tre bedömningstillfällen fördelade över tid 

•  Samtliga punkter i kompetensprofilen – 
anpassning till skolform 

•  Yttrande efter samråd med mentor 

•  ”tillfredställande” eller ”icke tillfredställande” 



Vad innehåller legitimationen? 

•  Typ av legitimation; 
förskollärare eller 
lärare 

•  Namn 
•  Personnummer 

•  Skolform/er 

•  Årskurs i grundskolan 

•  Ämnen 
•  Eventuella 

kompletteringar som 
ger utökad behörighet 

•  Eventuell 
lektorsutnämning 



Legitimationens konsekvenser 

•  Legitimation krävs för anställning utan tidsbegränsning vid nyanställning från den 1 juli 

2012 

•  Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisning; övergångsregler gäller till 2015 respektive 2018 

•  Endast legitimerade lärare får sätta betyg; övergångsregler gäller till 2015 

•  Lärare och förskollärare som byter tjänst måste från 1 december 2013 ha en legitimation 

för att få undervisa och sätta betyg 

•  Kravet på legitimation gäller fullt ut för alla (några få undantag) från 1 juli 2015 



Lärarlyftet - syfte 

Stärka lärares kompetens för att öka elevers 
måluppfyllelse 
 

•  ämnesteoretisk och 

•  ämnesdidaktisk kompetens 



Poänggränser vid utökad 
behörighet 

Ämne F-3 4-6 7-9 Gymn 
Matematik 30 hp 30 hp 

Svenska 30 hp 30 hp 

Engelska 30 hp 30 hp 

NO + tk 15 hp 30 hp 

SO 15 hp 30 hp 

45 hp/90 hp 90 hp/120 hp 



Karaktär och fokus för vad som krävs för att komplettera 

till de olika nivåerna om du har examen avsedd för annan 

nivå  – (behörighetsförordningen, SFS 2011:326) 

Åk 1-3 

Gy 

Åk 7-9 

Åk 4-6 

Ämnesdjup – uppåt i åldrarna 
Ämnesbredd och 
utbildningsvetenskaplig kärna 
– neråt i åldrarna 

UVK samt 

Ämnesbredd 

Ämnes-
bredd 

Ämnes-
djup 

Ämnes-
djup 

Samt: 
Förskolan 
Fritidshem 
Specialskol
an 
Särskolan 
SFI 
mm 
 



Hemsidor med information 

•  Skolverket 
•  Stockholms universitet 
•  Lärarförbundet 

•  LR 



Utbildningen på MND 



NO F-6 

•  Ger behörighet i Nv-ämnena, inte teknik 
•  Matematik 30 hp + svenska 15 hp 
eller 

•  Matematik 15 hp + svenska 30 hp 

samt  

•  breddningskurser, ex So, eng 
 



MA F-3 + 4-6 

•  Ingen uppdelning i utbildningsplanen 
•  Examen Matematik år F-6 
•  År F-3 

–  Matematik 75 hp + ca 10 hp 
–  Svenska 15 hp + ca 5 hp 

•  År 4-6 
–  Matematik 70 hp + ca 10 hp 
–  Svenska 20 hp + ca 5 hp 



Frågor 

•  När kan man ansöka om examensbevis? 

•  Står det i examensbeviset vilken behörighet man har? 

•  Kommer vi som tar examen ha någon examensträff eller liknande? När? 

•  Vilka kurser behöver jag läsa till för att bli behörig förskollärare? 

•  Hur ser skolor på oss nyutexaminerade, blir vi bortvalda för att vi saknar 

erfarenhet och för att det är svårt att få tag på mentorer? 

•  Vi som läst inriktning i NO blir inte behöriga i teknik. Hur ska vi göra för att 

komplettera vår utbildning i ämnet? Kan vi läsa kurs på KTH? 

•  Vilka rättigheter och skyldigheter har vi när vi kommer ut? 

 

 



Tack för idag! 


