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Schema registerutdrag 

Detta dokument beskriver formatet för registerutdrag från skolverkets legitimationsregister. 

1 Bakgrund 

Skolverket har uppdraget att utforma ett digitalt register som ska innehålla uppgifter enligt 
Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister, där legitimerade lärare och 
förskollärare samt deras behörigheter framgår.  
Propositionen från 2010 (2010/11:20, s.66-67) förordnade att huvudmännen ska ha tillgång 
till registret utifrån säker och aktuell information i syfte om att kontrollera lärares och 
förskollärares legitimation, i samband med anställning. Utöver information om legitimat-
ionen ska även varningar eller återkallandet av legitimationen framgå i registret. Även med-
delande om varning och beslut om återkallelse av legitimation ska framgå av registret.  

Enligt 9 § i förordningen får personuppgifterna i registret lämnas ut på medium för auto-
matiserad behandling, om uppgifterna ska behandlas för de ändamål som anges i 5 och 6 
§§. Detta innebär att personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell för-
teckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare. Med relevans 
för skolhuvudman är det även reglerat att registrets uppgifter får nyttjas i samband med att 
utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och kontrollera identitet och behörighet i 
samband med tjänstetillsättning av lärare och förskollärare, förutsatt att detta inte går i strid 
med Personuppgiftslag (SFS 1998:204). 

2 Beskrivning 

Registerutdraget produceras för en till flera lärare baserat på ett antal personnummer som 
efterfrågas.  

Det består av ett huvud med allmän information, ett antal poster med information om 
uppgifter för legitimerade lärare, och ett antal poster som informerar om att efterfrågad 
person saknas i legitimationsregister. Om felaktig indata skickas blir svaret en felpost med 
felkod och felmeddelande.  
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3 Klasser 

3.1 Registerutdrag – TeacherLicenseExtractType 

Den övergripande klassen för registerutdrag. 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

Header Huvuduppgifter, allmänna uppgifter om 
registerutdraget 

HeaderType 1 

choice Ett av de två nedanstående element kan 
förekomma 

extractResult Registerutdrag ExtractResultType 1 

extractError Information om fel som uppstått vid ge-
nerering 

ExtractErrorType 1 

3.2 Huvuduppgifter – HeaderType 

Huvuduppgifter. Allmänna uppgifter om registerutdraget. 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

issuedDate Datum för utfärdande dateTime 1 

orderId Id för beställning NonEmptyStringType 0..1 

extractId Id för utdraget NonEmptyStringType 0..1 

3.3 Registeruppgifter – ExtractResultType 

Samlingsklass för registeruppgifter. 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

teachers Information om en eller flera lärare 
med legitimation 

TeachersType 0..1 

missingTeachers Information om efterfrågade personer 
som saknas i skolverkets legitimat-
ionsregister 

MissingTeachersType 0..1 
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3.4 Felinformation – ExtractErrorType 

Information om fel som uppstått vid generering av registerutdrag, ex. felaktig indata 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

errorCode Felkod NonEmptyStringType 1 

errorText Beskrivning av felet NonEmptyStringType 1 

3.5 Lärare – TeachersType 

Samlingsklass. Uppgifter om 1 till flera lärare 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

Teacher Information om lärare TeacherType 1..* 

3.6 Lärare – TeacherType 

Uppgifter om behörigheter för en lärare. Uppgifter om namn kommer i ett första skede 
inte att skapas, av sekretesskäl. 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

socialSecurityNumber Personnummer på format 
YYYYMMDD-NNNN 

SocialSecurityNumberType 1 

firstName Förnamn NonEmptyStringType 0..1 

middleName Mellannamn NonEmptyStringType 0..1 

lastName Efternamn NonEmptyStringType 0..1 

givenName Tilltalsnamn NonEmptyStringType 0..1 

warning Varning utfärdat av lärar-
nas ansvarsnämnd till 
denna lärare 

WarningType 0..* 

license Information om en legiti-
mation 

LicenseType 1..* 

foreignExamTitle Titel för utländskexamen NonEmptyStringType 0..* 

qualifications Behörigheter QualificationsType 0..1 

3.7 Saknade personer – MissingTeachersType 

Samlingsklass. Uppgifter om 1 till flera personer som inte finns i legitimationsregistret 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

missingTeacher Information om saknad person MissingTeacherType 1..* 
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3.8 Saknad person – MissingTeacherType 

Uppgifter om person som inte finns i legitimationsregistret 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

socialSecurityNumber Personnummer på format 
YYYYMMDD-NNNN 

SocialSecurityNumberType 1 

3.9 Legitimation – LicenseType 

Uppgifter om en legitimation 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

typeOflicense Typ av legitimation, ex lärare eller 
förskollärare 

NonEmptyStringType 1 

lecturerTitle Titel för statligt utnämnd lektor NonEmptyStringType 0..1 

3.10 Varning – WarningType 

Uppgifter om varning utfärdad av lärarnas ansvarsnämnd 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

decisionDate Datum när varning utfärdades Date 1 

3.11 Behörigheter – QualificationsType 

Samlingsklass. Uppgifter om en till flera behörigheter 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

qualification Information om behörighet QualificationType 1..* 

3.12 Behörighet – QualificationType 

Uppgifter om en tilldelad behörighet 

Attribut 

Namn Beskrivning Klass Villkor 

typeOfQualification Behörighetstyp, ex ämne, skol-
form eller studieväg 

NonEmptyStringType 1 

typeOfSchooling Skolform, ex Grundskola, Gym-
nasieskola 

NonEmptyStringType 1 

code Kod, för ämne eller studieväg. 
För lista över möjliga koder se 
data publicerad på 
http://opendata.skolverket.se 

NonEmptyStringType 0..1 

subCode Underkod, ex. språkkod för mo- NonEmptyStringType 0..1 

http://opendata.skolverket.se/
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derna språk 

name Namn på behörigheten NonEmptyStringType 0..1 

fromYear Från och med vilken årskurs 
denna behörighet gäller 

int 0..1 

toYear Till och med vilken årskurs denna 
behörighet gäller 

int 0..1 

specializationCode Specialiseringskod, för speciallä-
rare 

NonEmptyStringType 0..1 

specializationName Klartextvärde för specializat-
ionCode 

NonEmptyStringType 0..1 

studyPathCode Kod för studieväg. För lista över 
möjliga koder se data publicerad 
på http://opendata.skolverket.se 

NonEmptyStringType 0..1 

studyPathName Klartextvärde för studyPathCode NonEmptyStringType 0..1 

4 Värdemängder 

Här beskrivs värdemängder för ett antal typ-fält som används i klasserna ovan. 

4.1 Legitimationstyp – typeOflicense 

Typ av legitimation 

Värde Beskrivning 

TEACHER Lärare 

PRESCHOOL_TEACHER Förskollärare 

4.2 Legitimationsstatus – licenseStatus 

Status för legitimation 

Värde Beskrivning 

ACTIVE Aktiv 

REVOKED Återkallad 

http://opendata.skolverket.se/
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4.3 Skolform – typeOfSchooling 

Möjliga skolformer 

Värde Beskrivning 

PRE_SCHOOL Förskolan 

PRE_SCHOOL_CLASS Förskoleklassen 

COMPULSORY_SCHOOL Grundskolan 

EDU_FOR_PUPILS_WITH_LEARNING_DIS
ABILITIES 

Grundsärskolan 

EDUCA-
TION_FOR_CHILDREN_WITH_SEVERE_L
EARNING_DISABILITIES 

Träningsskolan 

EDU_FOR_ADULTS_WITH_LEARNING_DI
SABILITIES 

Gymnasiesärskolan 

UPPER_SECONDARY_EDUCATION Gymnasieskolan 

SAMI_SCHOOL Sameskolan 

LEISURE_TIME_CENTER Fritidshemmet 

SPE-
CIAL_SCHOOL_FOR_PUPILS_WITH_IMPAI
RED_HEARING 

Specialskolan 

SWEDISH_FOR_IMMIGRANTS SFI - Utbildning i svenska för invandrare 

BASIC_ADULT_EDUCATION Kommunal vuxenutbildning på grundläg-
gande nivå 

ADULT_SECONDARY_EDUCATION Kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå 

BASIC_ADULT_EDUCATION_FOR_PUPILS
_WITH_LEARNING_DISABILITIES 

Särskild utbildning för vuxna på grundläg-
gande nivå 

ADULT_SECONDARY_EDUCATION_FOR_
PUPILS_WITH_LEARNING_DISABILITIES 

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial 
nivå 

4.4 Behörighetstyp – typeOfQualification 

Typ av behörighet 

Värde Beskrivning 

SUBJECT Ämne 

SCHOOL_TYPE Skolform 

STUDY_PATH Studieväg 

4.5 Specialiseringskod – SpecializationCodeType 

Kod för speciallärare 

Värde Beskrivning 

SUPPORT Behörighet att bedriva under-
visning som avser särskilt stöd. 

TEACHING Behörighet att bedriva under-
visning. 
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ACCORD-
ING_TO_SPECIAL_TEACHER_DEGREE_SUPPOR
T 

sådan undervisning som speci-
allärarexamen är specialiserad 
mot 

ACCORD-
ING_TO_SPECIAL_TEACHER_DEGREE_TEACHI
NG 

Som speciallärarexamen avser 

DEF_OR_IMP_HEARING_SUPPORT Dövhet eller hörselskada 

DEF_OR_IMP_HEARING_TEACHING Dövhet eller hörselskada 

DEF_OR_IMP_VISUALLY_SUPPORT Synskada 

DEF_OR_IMP_VISUALLY_TEACHING Synskada 

LANG_WRITE_READ_DEV_SUPPORT Språk-, skriv- och läsutveckl-
ing 

MATH_DEV_SUPPORT Matematikutveckling 

RETARDATION_SUPPORT Utvecklingsstörning 

RETARDATION_TEACHING Utvecklingsstörning 

SEVERE_LANG_DISORDER_SUPPORT Grav språkstörning 

SEVERE_LANG_DISORDER_TEACHING Grav språkstörning 
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