
STÖDPEDAGOGENS 

ROLL

Var befinner vi oss i Luleå?



Identifierade frågeställningar
1/

”Överenskommelse” – grund för stödpedagog SOSF2014:2

2/

Vilka eftergymnasiala kurser, program, YH, FHSK kan ingå, 

motsvarande 1 år

3/

Vad ingår i uppdraget, mål och ansvar

4/

Roll i relation till andra befattningar med specifika uppdrag



Stödpedagogen

Roll och funktion inom 

funktionshinderområdet



Kompetenskrav - stödpedagog

Kompetenskrav 1 

Kompetens att lära känna individen och tillsammans sätta 

upp individuella mål för insatsen.

Kompetenskrav 2 

Fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar.

Kompetenskrav 3 

Fördjupad kunskap om bemötande och förhållningssätt.

Kompetenskrav 4 

Kunskaper i kommunikation och alternativa sätt att 

kommunicera.

Kompetenskrav 5 

Kunskap om förebyggande och främjande arbete.

Kompetenskrav 6

Fördjupad kunskap om dokumentation och rapportering.

Kompetenskrav 7 

Kunskap om samverkan med andra aktörer och hur det 

främjar individen.

Kompetenskrav 8 

Kunskap om hur man genom forskning, metodutveckling 

och evidensbaserade metoder utvecklar verksamhet.

Kompetenskrav 9 

Kunskaper om aktuell lagstiftning inom området.

Kompetenskrav 10

Kompetens för att kunna möta individer som har komplexa

och sammansatta behov.



Arbetsuppgifter kopplat till kompetenskrav 1-10

 Vägleda övrig personal till pedagogiska 

lösningar av utmaningar i det brukarnära 

arbetet genom att tillämpa och 

implementera olika pedagogiska 

modeller.

 Arbeta målstyrt med individuella 

genomförandeplaner och därmed öka 

måluppfyllelsen.

 Använda metoder för självskattning där 

brukaren själv kan bedöma sina 

förmågor, beskriva sina känslor, sin 

önskan, vilja och inställning.

Kollegialt stöd i det brukarnära arbetet

Nyckelord: 

 Kollegialt lärande

 Vägledning

 Stöd och handledning

 Struktur

 Måluppfyllelse



Omvärldsbevakning



Positivt med införandet 
Kompetensförsörjning

- Lönen har påverkats positivt genom tydliga utbildningskrav

- Rekryteringen kan förenklas genom att man kan definiera behovet enklare

- Lättare att rekrytera personal med rätt kompetens

- Titlarna blivit kända utanför omsorgsverksamheterna

- Ökad status i yrket

Karriärvägar – och utvecklingsmöjligheter

- Medarbetare har blivit sporrade att läsa vidare och utvecklas i sitt yrke

- SA har fått en tydlig karriärväg om man önskar ex. få ett ökat ansvar. 

- Tydlighet i yrkesroller är bra i det pedagogiska arbetet med brukaren.

Kvalitet

- En del av verksamhetens kvalitet kan påvisas för politiken genom att ta fram utbildningsnivå

- Fått med fack och hela chefslinjen i vision om brett formellt kunskapslyft i verksamheten

Utbildning /finansiellt stöd

- Tydlighet till utbildningsanordnare om kompetens behov           

- Finns fler utbildningar inom området

- Utmynnat i speciella utbildningar till SA

- Yrket är osynligt i o m alla dessa olika titlar. Om alla fattade vikten av att införa enhetliga titlar och yrkeskrav så 

skulle vi komma fram med krav på statliga satsningar inom området. 



Utmaningar
Attraktionskraft

 SP= svår rekrytera

 Svårt att hitta SP med rätt profil som vill arbeta oregelbundet

 Tips om lönetrappa när man inför titel byte, annars aldrig pengar att höja SP

Roll

 Vissa medarbetarna har svårt att se nyttan med SP

 Införande av SA och SP tillsammans med  Omsorgspedagog?

 Svårt att införa en ny roll , medfört kontinuerlig handledning och stöd under första året för att 

byta erfarenheter, praktiska frågor ”Lära av varandra”, hitta sin roll.

 Kontinuerlig vidareutbildning för SP utifrån arbetsuppgift funktionen

 Viktigt att veta vad man vill med SP, allmänt kunskaps lyft eller  ”specialtjänst” med särskilt 

uppdrag.

 Svårrekrytering

 Rollbeskrivning för Stödpedagog uppdateras varje år

 Svårigheter att definiera vilka utbildningar, högskolekurser som kan kopplas direkt till 

funktionshinder området.

 Rädsla hos SA gruppen att få ”fler” enkla arbetsuppgifter och rädsla för att bli av med 

arbetsuppgifter tex att handleda elever, dokumentationsombud



forts. Utmaningar

Nationell samverkan

 Avsaknad av AID koder

 Det största hindret är när man vill sätta sin egen prägel (egen titel) på det som 

officiellt fortfarande benämns VÅRDARE. 

Det fördröjer hela processen att få igång en reell utveckling inom området

Verksamhetsutveckling

Viktigt att någon i organisationen håller ihop SP gruppen

Viktigt att Kommunal är med på ”tåget”



FRÅGESTÄLLNINGAR

 Är det rätt att kräva grundläggande kunskaper 

motsvarande SOSF 2014:2 för SP?

 Hur tydliggöra ansvar och uppdragsbeskrivning för 

SA, SP och andra benämningar i verksamheten, ex.  

Metodutvecklare, Omsorgspedagog?

 Finns det andra perspektiv att beakta vid införandet 

av SP?


