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Lärarlönelyftet – lathund för 
registrering av personalkategori och 
skolform 
Kontrollera personalkategorier och skolformer innan du skickar in 

rekvisitionen våren 2022 
 
 

Hösten 2021 uppgraderades lärarlönelyftet i e-tjänsten. Detta medförde att alla huvudmän fick 
fylla i samtliga uppgifter på nytt för alla lärare. Nu, våren 2022 kommer flera av de uppgifter 
som registrerades hösten 2021 att hämtas upp automatiskt.  
 
Skolverket kunde konstatera att i höstens rekvisition kunde många registreringar korrigeras 
avseende personalkategori och skolform. De registreringar som inte stred mot bidragets villkor 
avseende legitimation och skolform godkändes trots att vi såg att det fanns en möjlig 
korrigering.  
 
Vi vill nu be er att se över hur registreringarna av personalkategori och skolform har gjorts, och 
korrigera dem där det är aktuellt, innan ni skickar in vårens rekvisition.  
 
En lathund för att underlätta registrering och korrigering av personalkategorier och skolformer 
hittar du nedan.  
 
Om ni har frågor om registreringen av personalkategori och skolform mejla till 
statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se  
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Lathund för att registrera legitimation, personalkategori och skolform 
När du ska registrera lärare i e-tjänsten anger du personnummer för den aktuella läraren. Den 
legitimation som är registrerad i Skolverkets legitimationsregister visas då automatiskt. 
Kontrollera att legitimationsformen stämmer med valet av personalkategori och skolform enligt 
nedan. Förskollärarlegitimation gäller i förskola och förskoleklass. Lärarlegitimation gäller i alla 
skolformer.  
 
Högst tio procent av bidragsramen får användas för personal i skolformerna fritidshem och 
förskola. Välj rätt skolform och personalkategori för dessa lärare. Fritidshem = fritidspedagog 
med lärarlegitimation. Förskola = förskolechef eller förskolelärare med förskollärarlegitimation 
eller lärarlegitimation.  
 

Skolformer att välja mellan i e-tjänsten  
Skolform  Legitimationskrav   

Fritidshem  lärarlegitimation    
Förskola  lärarlegitimation, förskollärarlegitimation 
Förskoleklass  lärarlegitimation, förskollärarlegitimation 
Grundskola 1–3 lärarlegitimation 
Grundskola 4–6 lärarlegitimation 
Grundskola 7–9 lärarlegitimation 
Gymnasieskola  lärarlegitimation 
Grundsärskola  lärarlegitimation 
Gymnasiesär  lärarlegitimation 
Specialskola             lärarlegitimation  
Sameskolan  lärarlegitimation 
  

Personalkategorier att välja mellan i e-tjänsten 
• Fritidspedagog med lärarlegitimation 
• Förskolechef med förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation 
• Förskollärare med förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation 
• Lärare med lärarlegitimation  
• Modersmålslärare med lärarlegitimation 
• Skolledare med lärarlegitimation  
• Yrkeslärare med lärarlegitimation 
• Speciallärare eller specialpedagog med lärarlegitimation 

 
• Lärare utan lärarlegitimation som undervisar på engelska, ej språkundervisning, 

grundskola  
• Lärare utan lärarlegitimation som undervisar på främmande språk, ej språkundervisning, 

gymnasieskola 
• Modersmålslärare utan lärarlegitimation, tillsvidareanställd 
• Yrkeslärare utan lärarlegitimation, tillsvidareanställd 
• Speciallärare eller specialpedagog utan lärarlegitimation 

 

Det fem sista personalkategorierna är de som undantas krav om legitimation. Villkoren för dessa beskrivs 
nedanför. För speciallärare och specialpedagoger har vi gjort två kategorier. En första kategori för de som har en 
lärarlegitimation och som kan undervisa i alla skolformer. En andra kategori för de utan lärarlegitimation som 
ska undervisa enligt de specifika krav och skolformer som beskrivs nedan. 
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Med legitimerad lärare ska även jämställas 
Grundkravet är att statsbidrag lämnas för legitimerade lärare som arbetar i någon av alla 
skolformer som anges i 2016:100, 5 § första stycket, förskolan eller fritidshemmet. En person är 
legitimerad lärare om den har en lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i någon av 
skolformerna: förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, 
och gymnasiesärskola. Statsbidrag kan även lämnas för det som i förordning 2016:100 ska 
jämställas med legitimerad lärare.  

Med legitimerad lärare ska även jämställas:  

• Tillsvidareanställda lärare som undervisar i modersmål 

• Tillsvidareanställda lärare som undervisar i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan 

• Lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som 
bedriver annan undervisning än språkundervisning i grundskolan på engelska 

• Lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som 
bedriver annan undervisning än språkundervisning i gymnasieskolan på ett främmande 
språk 

• Speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 
specialskolan och som uppfyller nedanstående tre villkor: 

- specialiserade mot utvecklingsstörning 

- som den 1 december 2013 var anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan, 
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna för vuxna, och 

- bedriver undervisning som lärare i den särskilda inriktningen träningsskola inom 
grundsärskolan, i specialskolan om undervisningen motsvarar den särskilda inriktningen 
träningsskola inom grundsärskolan, på gymnasiesärskolans individuella program, eller i 
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå på en nivå 
som motsvarar träningsskolan. 

Undantaget tar t.ex. sikte på personer som har en äldre specialpedagogisk utbildning med inriktning 
utvecklingsstörning utan en lärarexamen. 
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