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Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som 
saknar legitimation upphör den 30 juni 2015 

Bakgrund 
Legitimationsreformen med ändringar i skollagen har genomförts i etapper. Nu 
genomförs det sista steget när övergångsbestämmelserna för lärare/förskollärare utan 
legitimation upphör den 30 juni 2015. 

Från och med den 1 juli 2015 krävs att läraren/förskolläraren har behörighet och 
legitimation i samtliga ämnen som denne undervisar i. Om en lärare/förskollärare från 
och med den 1 juli 2015 inte har behörighet och legitimation kan denne fortsätta att 
undervisa, men inte självständigt ansvara för undervisningen och besluta om betyg. I 
sådana fall ska beslutet om betyg fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad.  

För modersmålslärare och yrkeslärare gäller andra och mindre strikta regler om legiti-
mation, och för särskolan gäller övergångsregler till år 2018. 

Kommentar 
Hur påverkas verksamheten från och med den 1 juli 2015? 
De lärare/förskollärare som redan är tillsvidareanställda kan fortsätta att vara det, även 
om de saknar legitimation. De kan fortsätta att bedriva undervisning i ämnen de är 
anställda för. Läraren/förskolläraren som saknar behörighet i det aktuella ämnet/års-
kursen och legitimation får däremot inte ha det yttersta ansvaret för undervisningen 
eller sätta betyg.  

Det finns inte något krav i skollagen att säga upp redan tillsvidareanställda lärare som 
saknar legitimation. Däremot kan det finnas anledning att se över antalet tillsvidare-
anställda lärare/förskollärare utan relevant behörighet och legitimation, så att verk-
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samheten kan planeras inför kommande läsår. Detta med hänsyn till att dessa lärare/ 
förskollärare inte längre självständigt får ansvara för undervisning eller sätta betyg.  

Arbetsbrist 
Om arbetsgivaren beslutar att genomföra en organisationsförändring som innebär att 
endast legitimerade lärare/förskollärare ska bedriva undervisningen i fortsättningen 
uppstår arbetsbrist för de tillsvidareanställda lärare/förskollärare som inte uppfyller 
kraven i skollagen. Organisationsförändringen ska hanteras av arbetsgivaren på sed-
vanligt sätt. Övertaligheten ska hanteras i enlighet med LAS.  

Nyanställning 
Vid nyanställning gäller att behörighet och legitimation krävs för tillsvidarean-
ställning, enligt 2 kap. skollagen. Obehöriga/icke-legitimerade lärare/förskollärare 
anställs för viss tid, med stöd av skollagen.  

 

Se cirkulär 11:23, 13:68 och 14:34 om legitimationsreformen. 
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