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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i 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 

Utfärdad den 2 juli 2020 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:689) om vissa 

behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare 

och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskol-

lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen1   

dels att 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken till förordningen samt 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17 och 18 §§ ska 

ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 16 § ska lyda ”Förkortad utbildning för 

studenter med yrkeserfarenhet”. 

Förordning om vissa behörighetsgivande examina för 
legitimation som lärare och förskollärare och om 
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och 
pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller 
förskollärarexamen 

1 §2    I denna förordning finns det bestämmelser om 

1. utfärdande av vissa examina som kan vara behörighetsgivande för

legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), och 

2. högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk

personal inom förskolan som anordnas med särskilda medel och som syftar 

till att studenterna ska uppnå en examen som kan vara behörighetsgivande 

för legitimation som lärare eller förskollärare enligt 2 kap. 16 § skollagen. 

2 §3    Med högskolor avses i denna förordning även universitet. 

5 §    Ansökan enligt 4 § prövas av en högskola som anordnar utbildning 

som kan leda till en sådan behörighetsgivande examen som avses i 2 kap. 

16 § skollagen (2010:800). 

1 Senaste lydelse av 

  förordningens rubrik 2013:831 

  10 § 2013:831 

  11 § 2013:831. 
2 Senaste lydelse 2013:831. 
3 Ändringen innebär att första stycket tas bort. 
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SFS 2020:724Den som uppfyller sådana krav som kan anses motsvara de som har gällt 

för en examen ska få ett examensbevis av högskolan. Högskolan ska pröva 

om en sökandes tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för att han 

eller hon ska anses uppfylla kraven. Om det behövs för prövningen får 

högskolan i ett enskilt fall besluta att sökanden ska utföra kompletterande 

prov eller andra uppgifter. 

8 §4    För behörighet till utbildning enligt denna förordning gäller 9 § i 

stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 

7 kap. 5, 8–11, 25 och 28–31 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 

7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § samma 

kapitel. 

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som 

uppställs i denna förordning.  
Första och andra styckena och 9 § gäller inte behörighet till utbildning 

som avses i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder 

till yrkeslärarexamen. 

9 §5    Behörighet för utbildning enligt denna förordning som ska leda till en 

examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare eller 

förskollärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) har den som saknar en 

sådan examen, om han eller hon 

1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbild-

ning eller arbetslivserfarenhet som lärare eller i undervisningen i förskolan 

eller förskoleklassen har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande 

examen för legitimation som lärare eller förskollärare inom ramen för en 

utbildning enligt denna förordning, och 

2. är verksam som lärare i skolväsendet eller medverkar i undervisningen

i förskolan eller förskoleklassen. 

Om det behövs för att kunna bedöma om de förutsättningar som anges i 

första stycket 1 är uppfyllda får högskolan i ett enskilt fall besluta att sökan-

den ska utföra kompletterande prov eller andra uppgifter. 

14 §6    Utbildning enligt denna förordning som ska leda till en examen som 

kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare eller förskollärare 

enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) får för en student sammanlagt 

omfatta högst 120 högskolepoäng. 

Utbildning ska anordnas på minst kvartstid och får för en student pågå 

under högst fyra år. 

17 §7    Utbildning enligt denna förordning som ska leda till en examen som 

kan vara behörighetsgivande för legitimation som förskollärare, grundlärare, 

ämneslärare eller yrkeslärare enligt 2 kap. 16 § skollagen får, om inte annat 

anges i 18 §, omfatta studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan om 

30 högskolepoäng, om studenten 

1. har arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare eller

inom ramen för en anställning har medverkat i undervisningen i förskolan 

eller förskoleklassen under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande, 

4 Senaste lydelse 2013:831. 
5 Senaste lydelse 2013:831. 
6 Senaste lydelse 2013:831. 
7 Senaste lydelse 2013:831. 
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SFS 2020:724varav minst tre sammanhängande läsår, före den dag som infaller sex 

månader före sista dag för ansökan till utbildningen, 

2. var anställd som lärare i skolväsendet eller inom ramen för en anställ-

ning medverkade i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen den dag 

som infaller sex månader före sista dag för ansökan till utbildningen, och 

3. i övrigt bedöms uppfylla de krav för förskollärar-, grundlärar-,

ämneslärar- eller yrkeslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen 

(1993:100) som anges i 19–22 och 25–29 §§. 

Om det behövs för att kunna bedöma om de krav som anges i första 

stycket 3 är uppfyllda får högskolan i ett enskilt fall besluta att studenten ska 

utföra kompletterande prov eller andra uppgifter. 

18 §8    Utbildning enligt denna förordning som ska leda till en examen som 

kan vara behörighetsgivande för legitimation som ämneslärare enligt 2 kap. 

16 § skollagen får omfatta studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 

om 30 högskolepoäng, om studenten 

1. har en examen från en högskoleutbildning som varit avsedd att ge

kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i skolväsendet i något eller 

några av undervisningsämnena dans, teater eller rörelse och drama eller en 

motsvarande utländsk examen, 

2. bedriver undervisning i skolväsendet som huvudsakligen avser det eller

de ämnen som avses i 1, 

3. 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, 

4. var anställd som lärare i skolväsendet den dag som infaller sex månader

före sista dag för ansökan till utbildningen, och 

5. i övrigt bedöms uppfylla de krav för ämneslärarexamen enligt bilaga 2

högskoleförordningen (1993:100) som anges i 23, 24, 27 och 28 §§. 

Om det behövs för att kunna bedöma om krav som anges i första stycket 5 

är uppfyllda får högskolan i ett enskilt fall besluta att studenten ska utföra 

kompletterande prov eller andra uppgifter. 

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020. 

På regeringens vägnar 

MATILDA ERNKRANS 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 

8 Senaste lydelse 2013:831. 
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