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Jerry Rosenqvist föddes den 11 mars 1945 i Landskrona och 20 år senare avlades 
studentexamen på latinlinjen. Ett par år senare kompletterade han sin studentexa-
men i matematik och biologi, allmän linje. 1969 examinerades han till folkskollä-
rare vid seminariet i Kristianstad och 1975 till speciallärare (sexfaldig behörighet). 
Vidare studier i pedagogik, psykologi och sociologi ledde fram till en filosofie kan-
didatexamen 1979. Därmed öppnades dörrarna för studier i forskarutbildningen i 
pedagogik och 1988 försvarades doktorsavhandlingen ”Särskolan i ett arbetsmark-
nadsperspektiv – Om lärares och handledares uppfattningar av arbete och elever-
nas framtid i arbetslivet”. 

Jerry har en gedigen yrkeserfarenhet inom skolans värld och har arbetat som 
lärare i grund- och särskolor bl.a. i Ängelholm, Malmö, Ystad och Trelleborg. 
Under ett par år var han också skolföreståndare vid Svenska skolan i Lima, Peru. 
Sin bana som högskolelärare inledde Jerry vid Uppsala universitet i slutet av 1970-
talet, men återvände till Skåne och Lärarhögskolan i Malmö i början av 1980-talet. 
Jerry har vidare tjänstgjort vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och den 
nuvarande tjänsten som professor i pedagogik på Högskolan Kristianstad tillträd-
des 2003. De senaste åren har Jerry även innehaft en gästprofessur vid Linné-uni-
versitet.

I ovanstående tjänster har Jerry utöver forskning också haft olika undervis-
ningsuppdrag. Inom forskarutbildningen i pedagogik har ett 15-tal doktorander 
handletts och ett flertal kurser har genomförts i forskarutbildningen under Jerrys 
ledning. Dessutom har Jerry, både som handledare och examinator, varit involve-
rad ett stort antal specialarbeten och examensarbeten på lärar-, speciallärar-, spe-
cialpedagog- och vårdlärarutbildningarna samt uppsatser på C- och D-nivå vid de 
olika lärosätena som Jerry varit knuten till. Jerry har på senare år även fungerat 
som Censor, dvs. examinator, vid Danmarks pedagogiska universitet. 
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Sponsrad av Världsbanken utförde Jerry en läroplansrevision för Ministry of 
Education i Jamaica. Ytterligare u-landsuppdrag bestod i att arbeta med utvärde-
ring av skolsystemet i Afghanistan på uppdrag av Sida och Svenska Afghanistan-
kommitté och som Chief Adviser vid Vocational Teacher Training College i Moro-
goro, Tanzania också med bidrag från Sida.

På senare år har Jerry Rosenqvist varit engagerad som projektledare i fyra större 
forskningsprojekt: 
1) Kunskapsöversikt om specialpedagogisk forskning, speciellt särskola.
2) Kunskapsöversikt – Specialpedagogers verksamhet. 
3) ”Den stora utmaningen. Om att se olikhet som resurs i skolan”, i samarbete med 
Magnus Tideman vid Högskolan i Halmstad. 
4) ”Specialpedagogik i mångfaldens Sverige: om elever med annan etnisk bak-
grund än svensk i särskolan” i samarbete med dåvarande Specialpedagogiska insti-
tutet. 

Jerry har vid många tillfällen anlitats som opponent på doktorsavhandlingar 
bl.a. vid universitetet i Greifswald, vid Lunds universitet, vid Åbo Akademi i Vasa, 
vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Det är imponerande att 
konstatera att Jerry har ingått i betygsnämnden för ett 50-tal doktorsavhandlingar 
i skilda ämnen vid flera universitet i Sverige och utomlands. Jerry har tillika under 
flera år fungerat som lektör för vetenskapliga tidskrifter som ”Scandinavian Journal 
of Disability Research” och ”Scandinavian Journal of Educational Research”. 

Som sakkunnig har Jerry ofta anlitats samband med tjänstetillsättningar av dok-
torander, universitetsadjunkter, universitetslektorer och professorer vid flera läro-
säten i Sverige och i övriga norden.

 Jerrys forskning har till stor del varit inriktad på personer med utvecklingsstör-
ning, forskningen spänner över både barn, ungdomar och vuxna, över både skol-
problem och andra samhällsförhållanden. De senaste årens forskning har breddats 
till dels specialpedagogiken som fenomen med ambition att bidra med ”en teori 
om specialpedagogik”, dels specialpedagogers verksamhet efter examen i samar-
bete med kolleger vid Göteborgs och Umeå universitet samt vid högskolorna i 
Malmö och Halmstad och vid DPU i Köpenhamn. Kärnan i denna teoriutveckling 
rör framförallt konsekvenserna av innebörden i begreppet ”en skola för alla”.
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