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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare 

Utfärdad den 4 juni 2020 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet 

och legitimation för lärare och förskollärare1 

dels att rubriken närmast före 2 kap. 32 § ska utgå, 

dels att 2 kap. 32 § ska ha följande lydelse, 

dels att punkt 18 och 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

32 §    Behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning som särskild ut-

bildning är den som är behörig att undervisa på motsvarande nivå och i mot-

svarande ämne i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. 

18.2 Sådana speciallärare och specialpedagoger med specialisering mot 

utvecklingsstörning som inte har en behörighetsgivande examen och som 

den 1 december 2013 var anställda som lärare i grundsärskolan, special-

skolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna får, trots att 

de inte uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), bedriva under-

visning som lärare 

a) i den särskilda inriktningen träningsskola inom grundsärskolan,

b) i specialskolan om undervisningen motsvarar den särskilda inriktning-

en träningsskola inom grundsärskolan, 

c) på gymnasiesärskolans individuella program, och

d) i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggan-

de nivå på en nivå som motsvarar träningsskolan. 

En lärare som avses i första stycket får bedriva undervisning som anges 

där även om han eller hon har tillträtt en ny anställning som lärare efter den 

1 december 2013. 

Första och andra styckena gäller inte om 33 § första stycket lagen 

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800) är tillämpligt. Om en 

speciallärare eller specialpedagog har avslutat en sådan anställning som 

avses i 33 § första stycket samma lag den 1 december 2013 eller senare, ska 

den avslutade anställningen anses vara en sådan anställning som avses i 

första stycket. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532. 
2 Senaste lydelse 2013:830. 
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SFS 2020:46019.3 Sådana speciallärare och specialpedagoger med specialisering mot 

utvecklingsstörning som har legitimation och en examen som ger behörighet 

att undervisa i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i gymnasie-

skolan och som den 1 december 2013 var anställda som lärare i grundsär-

skolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna får, trots att 

de inte är behöriga att bedriva undervisning i ett ämne eller ämnesområde, 

bedriva undervisning i ämnet eller ämnesområdet i 

a) grundsärskolans årskurs 7–9,

b) gymnasiesärskolan i andra ämnen än yrkesämnen, och

c) kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på motsvarande

nivåer som avses i a och b. 

En lärare som avses i första stycket får bedriva undervisning som anges 

där även om han eller hon har tillträtt en ny anställning som lärare efter den 

1 december 2013. 

Första och andra styckena gäller inte om 33 § första stycket lagen 

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800) är tillämpligt. Om en 

speciallärare eller specialpedagog har avslutat en sådan anställning som 

avses i 33 § första stycket samma lag den 1 december 2013 eller senare, ska 

den avslutade anställningen anses vara en sådan anställning som avses i 

första stycket. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2013:830. 
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