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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 pedagogisk personal inom 
förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen 

Utfärdad den 22 december 2021 

Regeringen föreskriver att 23, 25 och 26 §§ förordningen (2011:689) om 

vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskol-

lärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och peda-

gogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexa-

men1 ska ha följande lydelse. 

23 §2    En student som avses i 18 § ska anses uppfylla kraven för ämnes-

lärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 

En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta ett 

eller två av undervisningsämnena dans eller teater eller bara undervisnings-

ämnet rörelse och drama. Examen ska dock bara anses omfatta ett eller två 

av dessa ämnen, om studentens tidigare examen enligt 18 § 1 varit avsedd 

att ge kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i ämnet. 

25 §3    En student som avses i 17 § ska anses uppfylla kraven för ämnes-

lärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 enligt 

bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), om studenten har de ämnes-

kunskaper som krävs enligt samma bilaga för en sådan examen. Ämneskun-

skaperna ska avse ett, två eller tre undervisningsämnen i grundskolans års-

kurs 7–9. 

En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta det 

eller de undervisningsämnen som studenten enligt första stycket har tillräck-

liga ämneskunskaper i. 

26 §4    En student som avses i 17 § ska anses uppfylla kraven för ämnes-

lärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan enligt bilaga 2 till 

högskoleförordningen (1993:100), om studenten har de ämneskunskaper 

som krävs enligt samma bilaga för en sådan examen. Ämneskunskaperna 

ska avse ett eller två undervisningsämnen i gymnasieskolan. Detta eller des-

sa ämnen får inte vara ett yrkesämne. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:724. 
2 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
3 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
4 Senaste lydelse 2013:831. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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SFS 2021:1342 En ämneslärarexamen som avses i första stycket ska anses omfatta det 

eller de undervisningsämnen som studenten enligt första stycket har tillräck-

liga ämneskunskaper i. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 
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