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Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om ett system med legitimationer för lärare att införas fr o m 1 juli 2011. 

Regeringen har utfärdat vissa förordningar att ligga till grund för implementeringen av systemet. En 

sådan förordning är Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och 

utnämning till lektor (SFS 2011:326), där det stadgas vissa villkor för innehållet i och formerna för 

lärarlegitimationerna. En del av bedömningsunderlaget för att utfärda en legitimation som lärare är att 

den sökande har ett examensbevis från ett lärosäte med rätt att utfärda aktuell examen. Av den aktuella 

förordningen framgår vidare att den som önskar söka om legitimation för lärare efter den 1 juli 2011 

dels ska genomgå en introduktionsperiod anordnad av respektive huvudman, dels betala en avgift för 

själva ansökan. Det ska understrykas att det inte finns några övergångsregler. 

Det innebär för högskolans del, så snart dessa förhållanden är kända bland de studenter som under 

vårterminen 2011 befinner sig i slutskedet av en lärarutbildning, att ett stort antal ansökningar om 

examensbevis för lärare måste handläggas tillsammans med ett stort antal ansökningar om andra 

examina under en kort tid under inledningen av sommaren 2011. Det innebär sannolikt också en 

förväntan från studenter inom lärarutbildning att examensbevisen ska utfärdas snarast mot bakgrund 

av vad de nya reglerna för behörighet att undervisa och sätta betyg i det allmänna skolväsendet 

innebär. Samma sak kan drabba Skolverket, som är den myndighet som handlägger ansökningar om 

lärarlegitimationer, d v s att ett stort antal ansökningar om lärarlegitimationer för den aktuella gruppen 

ska handläggas under ett fåtal veckor före det att systemet med lärarlegitimationer träder i kraft. Ett 

sätt att lösa problemet med tidsaspekten är att de examensbevis avseende lärarutbildning, som utfärdas 

av högskolan, under perioden före 1 juli 2011 åsätts ett datum som indikerar att examensbeviset 

utfärdats före 1 juli 2011.  

I högskolans examensbevis finns vanligen ett antal datum angivna. Det kan handla om datum då 

utbildningen slutfördes, det kan handla om det datum då ansökan om examensbevis var ingiven och 

komplett och det kan handla om det datum då examensbeviset faktiskt utfärdades. Dessa datum kan 

variera sinsemellan i ett och samma examensbevis.  

Efter kontakter med Skolverket kan konstateras att utfärdandedatum inte får vara satt med ett datum 



efter den 1 juli 2011 och inte heller med datum då utbildningen slutfördes. Det innebär att det datum 

då komplett ansökan inkom till högskolan också bör vara utfärdandedatum på de examensbevis 

avseende lärarexamen där ansökan inkommit till högskolan före den 1 juli 2011. 

Förslag till hantering av utfärdande av examensbevis 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Expertgruppen för studieadministrativa frågor att SUHF:s 

medlemmar med lärarutbildning hanterar examensbevisen för lärarexamina som utfärdas under 

vårterminen 2011 enligt följande: 

- I samtliga examensbevis avseende lärarexamina ska datum för inkommen och komplett 

ansökan om examensbevis också utgöra utfärdandedatum för det aktuella examensbeviset för 

sådana ansökningar som inkommit till högskolan före 1 juli 2011, 

- Samtliga berörda medlemslärosäten uppmanas att på lämpligt sätt informera de grupper av 

studenter som är berörda av frågan, särskilt de studenter som innevarande termin avslutar sin 

lärarutbildning, om vikten av att inkomma med en komplett ansökan om examensbevis 

avseende lärarutbildning före den 1 juli 2011.  

------ 

Förslaget till skrivelse har utarbetats av Mats Edvardsson, Götebors universitet, och fastställts vid ett 

särskilt möte i Expertgruppen för studieadministrativa frågors arbetsutskott 11 maj 2011. SUHF:s 

styrelse har den 13 maj ställt sig bakom skrivelsen och att medlemmarna snarast uppmärksammas på 

innehållet i den (110513, § 16). 

 

 

 


