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Lärarlyftet II 
Bakgrund 

Regeringen har beslutat om Lärarlyftet II, som är en fortsättning på den tidigare fort-
bildningssatsningen i det s k Lärarlyftet som pågått sedan 2007. Både syftet och 
regelverket är förändrat i Lärarlyftet II jämfört med den tidigare. Se Förordning om 
statsbidrag för fortbildning av lärare, fritidspedagoger och motsvarande (2007:222) 

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra Lärarlyftet II under åren 2012-2015, bl.a. 
att upphandla kurser från högskolor/universitet. Lärarlyftet II startar i mindre omfatt-
ning i mitten av våren 2012 och fullt ut till hösten 2012.  

Syftet med Lärarlyftet II 

Lärare ska bli behöriga för de skolformer, årskurser och ämnen de undervisar i men 
saknar behörighet för. 

Målgrupp 

• Lärare med lärarexamen, som är anställda av huvudmannen och som undervisar 
i skolformer, årskurser eller ämnen de saknar behörighet för. 

• Fritidspedagoger – utbildning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen så att 
dessa kan bli behöriga lärare och därmed får möjlighet att erhålla legitimation 
som lärare. 

Finansiering 

Deltagande huvudmän får statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag 
(stimulansbidrag). Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärar-
lyftet II.  

Statsbidrag/stimulansbidrag lämnas med 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2007%3A222%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2007%3A222%24
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• 500 kr per högskolepoäng 

• 1000 kr per högskolepoäng i matematik 

Statsbidraget kan användas för att stimulera deltagande i utbildning, t ex genom mins-
kad tjänstgöring för deltagande lärare eller fritidspedagoger. 

Det är arbetsgivaren som avgör om och hur man väljer att delta i Lärarlyftet II. Om 
arbetsgivaren beslutar att ta del av erbjudandet om statsbidrag för kompetensutveck-
ling ämnad att ge behörighet kan arbetsgivaren bevilja ledighet enligt AB § 26 utan 
lön eller med hela eller del av lönen. 

Totalt omfattar statsbidraget 143 miljoner kr 2012, 148 miljoner kr 2013 och 2014, 64 
miljoner kr 2015. 

Lärarlyftskurser som påbörjats hösten 2011 

Den som påbörjat en av Skolverkets köpta kurser under hösten 2011 kan läsa klart 
under 2012 om kursen fortsätter då. 

Frågor som rör Lärarlyftet II besvaras av Britt-Inger Kajnäs, 08-452 77 86. 

Frågor om anställningsvillkorsfrågor besvaras av Phia Moberg, 08-452 76 28, Henrik 
Stävberg, 08-452 77 79 och Alexandra Wåhlstedt, 08-452 76 33. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen, arbetslivssektionen 
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