
Ansökan om ytterligare behörigheter legitimation för lärare och 
förskollärare 
Innan du ansöker 

Denna blankett är för dig som endast ansöker om de nya ämnena som tillkommer 1 juli 2021. Har du 
tänkt att yrka på behörighet utöver det kan du ansöka som vanligt via vårt webbformulär. Denna blankett 
gäller inte för ämnena medicin, specialpedagogik eller sjukvård, de som berörs av dessa ämnen har mottagit separat blankett 
via mejl. 

Avgift för att ansöka om lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation 

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimationen med 
fler behörigheter. 

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation? 

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse. Där får du veta hur du betalar 
ansökningsavgiften. 

Varför tar Skolverket ut en avgift för att ansöka om legitimation? 

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets 
kostnader för att handlägga ansökan. 

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 

Skicka in ansökan 

Ansökan kan du mejla in till lleg.registrator@skolverket.se alternativt skriva ut och skicka till oss via post 
till: 

Skolverket 
Att. Lärarlegitimation 
Box 4002 
171 04 Solna 

Handlingar att skicka in 

Till denna blankett ska du bifoga handlingar som styrker dina yrkanden samt yrkandeblanketten som du 
finner i samband med denna blankett. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas i samband med din ansökan registreras av Skolverket i ett 
ärendehanteringssystem. Om du meddelas legitimation kommer uppgifterna att överföras till Skolverkets 
lärar- eller förskollärarregister. 

Skolverkets behandling av personuppgifterna regleras genom förordningen (2011:268) om lärar- och 
förskollärarregistret samt i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679) med tillhörande nationell lagstiftning. 

mailto:lleg.registrator@skolverket.se


Grundläggande uppgifter 

Personnummer: 

Mejladress:  

Telefonnummer (frivilligt): 

Jag ansöker om lärarlegitimation utifrån speciallärarexamen 

Ja   Nej 

Jag skickar in ansökan med e-post och jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i 
ansökan och de bifogade bilagorna är sanna (ingen underskrift krävs). 

Jag skickar ansökan med post. Genom min namnteckning nedan försäkrar jag på heder och 
samvete att uppgifterna i ansökan och de bifogade handlingarna är sanna. 

Datum Namnteckning Ort 

Namnförtydligande 
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