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Behörighetskrav som lärare i specialskolan 
Bestämmelsen i behörighetsförordningen enligt paragraf 17a-17f (SFS 
2011:326) utgör utgångspunkten för vilken behörighet som krävs för att undervisa 
i specialskolan generellt. Det krävs en lärarexamen och en speciallärarexamen 
med inriktning mot den funktionsnedsättning eleverna har som läraren ska bedriva 
undervisning mot. 

De inriktningar i speciallärarexamen som gör en speciallärare behörig att 
undervisa i specialskolan är dövhet eller hörselnedsättning, synnedsättning, grav 
språkstörning och utvecklingsstörning. 

För Ekeskolan och Åsbackaskolan, som har elever med fler än en 
funktionsnedsättning, räcker det med att läraren har en speciallärarexamen med 
inriktning mot minst en av elevernas funktionsnedsättning.  

En lärare behöver inte ha en speciallärarexamen, utan däremot vara legitimerad 
lärare, för att vara behörig att undervisa i en klass i specialskolan där enstaka 
elever läser enligt grundsärskolans kursplaner.  

17d i behörighetsförordningen berör behörighetskrav för lärare på regionala 
skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning och Hällsboskolan för 
elever med grav språkstörning. Om eleven på regionala skolor endast är döv eller 
har en hörselnedsättning behöver läraren inte ha speciallärarutbildning med 
inriktning mot dövhet och hörselnedsättning. Om eleven på Hällsboskolan endast 
har grav språkstörning behöver läraren inte ha speciallärarutbildning med 
inriktning mot grav språkstörning.  

De regionala skolorna och Hällsboskolan kan dock välja att anställa och behålla 
lärare som utöver grundbehörigheten även har speciallärarexamen eller andra 
kompetenser som anses värdefulla i skolverksamheten.   

Se utdrag nedan från behörighetsförordningen om behörighetskrav i 
specialskolan:  
17 §   Behörig att undervisa i specialskolan är den som har avlagt 
speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med 
specialisering mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning eller 
utvecklingsstörning och 
   1. en examen enligt samma bilaga som ger behörighet att undervisa i 
grundskolan,  
   2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i grundskolan, 
eller  
   3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva 

file://spsm.se/hem/sodra/peorl/spsm.se/ekeskolan
file://spsm.se/hem/sodra/peorl/spsm.se/asbackaskolan
https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elev-som-ar-dov-eller-har-horsel--nedsattning/
https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elev-som-ar-dov-eller-har-horsel--nedsattning/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326
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undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning är behörig att 
undervisa i grundskolan.  

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervisning 
som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens 
speciallärarexamen avser och i motsvarande årskurser och ämnen som lärarens 
utbildning ger behörighet att undervisa i i grundskolan enligt bestämmelser i 
denna förordning. Detta gäller dock inte behörighet att undervisa i årskurserna 7 
och 8 enligt 10 §. 

Om sådana elever som avses i andra stycket har mer än en funktionsnedsättning 
ska en lärare som avses i första stycket vara behörig om lärarens 
speciallärarexamen är specialiserad mot minst en av funktionsnedsättningarna. En 
sådan lärare är behörig i motsvarande årskurser och ämnen som lärarens 
utbildning ger behörighet att undervisa i i grundskolan enligt bestämmelser i 
denna förordning. Detta gäller dock inte behörighet att undervisa i årskurserna 7 
och 8 enligt 10 §. 

En lärare som är behörig att undervisa i specialskolans årskurs 9 har motsvarande 
behörighet att undervisa i specialskolans årskurs 10 och i sådan ytterligare 
utbildning som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket skollagen (2010:800). Förordning 
(2018:1498). 

17 a §   Behörig att undervisa i specialskolan i ett eller flera av ämnena bild, hem- 
och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd är, utöver vad som 
följer av 17 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till 
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot dövhet eller 
hörselskada, synskada, grav språkstörning eller utvecklingsstörning och som är 
behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7-9 i 
grundskolan eller i gymnasieskolan. 

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervisning 
som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens 
speciallärarexamen avser. 

Om sådana elever som avses i andra stycket har mer än en funktionsnedsättning 
ska en lärare som avses i första stycket vara behörig om lärarens 
speciallärarexamen är specialiserad mot minst en av funktionsnedsättningarna. 
Förordning (2018:1498). 

17 b §   Behörig att undervisa i specialskolan i ämnet rörelse och drama är den 
som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen 
(1993:100) med specialisering mot dövhet eller hörselskada, eller 
utvecklingsstörning och  
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   1. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnet, 
   2. en äldre examen än som avses i 1 som är avsedd för arbete som lärare i minst 
en av årskurserna 7-9 i grundskolan och som omfattar ämnet, eller  
   3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna 
förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att 
undervisa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om 
minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.  

En lärare som avses i första stycket 3 är behörig att undervisa i ämnet rörelse och 
drama, om ämnesstudierna i huvudsak kan anses motsvara kraven i en 
ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 7-9 i fråga om ämneskunskaper. 

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervisning 
som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens 
speciallärarexamen avser. 

Om sådana elever som avses i tredje stycket har mer än en funktionsnedsättning 
ska en lärare som avses i första stycket vara behörig om lärarens 
speciallärarexamen är specialiserad mot minst en av funktionsnedsättningarna. 
Förordning (2018:1498). 

17 c §   Kravet i 17-17 b §§ på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare 
som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan 
behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen 
(1993:100) och omfattar inriktning eller specialisering mot dövhet eller 
hörselskada, synskada, grav språkstörning eller utvecklingsstörning. 

Vid tillämpningen av 17 § andra stycket, 17 a § andra stycket och 17 b § tredje 
stycket jämställs lärarens examen enligt första stycket med speciallärarexamen. 
Förordning (2013:830). 

17 d §   Behörig att undervisa i specialskolan när det gäller elever som är 
hörselskadade, döva eller har en grav språkstörning utan ytterligare 
funktionsnedsättning är, utöver vad som följer av 17-17 c §§, den som 
   1. har avlagt en examen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) 
som ger behörighet att undervisa i grundskolan, 
   2. har avlagt en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i 
grundskolan, eller 
   3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva 
undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning är behörig att 
undervisa i grundskolan. 
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En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervisning i 
motsvarande årskurser och ämnen som lärarens utbildning ger behörighet att 
undervisa i i grundskolan enligt bestämmelser i denna förordning. Detta gäller 
dock inte behörighet att undervisa i årskurserna 7 och 8 enligt 10 §. 

En lärare som är behörig att undervisa i specialskolans årskurs 9 har motsvarande 
behörighet att undervisa i specialskolans årskurs 10 och i sådan ytterligare 
utbildning som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket skollagen (2010:800). Förordning 
(2018:1498). 

17 e §   Behörig att undervisa i specialskolan i ett eller flera av ämnena bild, hem- 
och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller slöjd när det gäller elever som är 
hörselskadade, döva eller har en grav språkstörning utan ytterligare 
funktionsnedsättning är, utöver vad som följer av 17 och 17 a §§, den som är 
behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7-9 i 
grundskolan eller i gymnasieskolan. 

Behörig att undervisa i specialskolan i ämnet musik när det gäller elever som har 
en grav språkstörning utan ytterligare funktionsnedsättning är, utöver vad som 
följer av 17 och 17 a §§, den som är behörig att undervisa i samma ämne i minst 
en av årskurserna 7-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan. 
Förordning (2018:1498). 

17 f §   Behörig att undervisa i specialskolan i ämnet rörelse och drama när det 
gäller elever som är hörselskadade eller döva utan ytterligare funktionsnedsättning 
är, utöver vad som följer av 17 b §, den som har avlagt 
   1. en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) 
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnet, 
   2. en äldre examen än som avses i 1 som är avsedd för arbete som lärare i minst 
en av årskurserna 7-9 i grundskolan och som omfattar ämnet, eller 
   3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna 
förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att 
undervisa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om 
minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet. 

En lärare som avses i första stycket 3 är behörig att undervisa i ämnet rörelse och 
drama, om ämnesstudierna i huvudsak kan anses motsvara kraven i en 
ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 7-9 i fråga om ämneskunskaper. Förordning 
(2018:1498). 
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