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En likvärdig utbildning för alla

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd 
när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och till-
gängliga för alla. 

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och 
förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder 
kurser och konferenser. Vi driver också åtta special-
skolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank 
inom specialpedagogik.

Telefon 010 473 50 00.  Texttelefon 010 473 68 00   
www.spsm.se

www.spsm.se/hittalaromedel

Plats för ev. bild

Hitta läromedel

Söktjänsten för dig som enkelt och  
snabbt vill hitta läromedel som passar i  

specialpedagogiska sammanhang.
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Så här enkelt är det
Gå in på www.spsm.se/hittalaromedel och välj:
➜ Skolform
➜ Ämne
➜ Läromedelsegenskaper
➜ Medietyp

Klart!

Tillsammans med varje föreslaget läromedel finns en 
beskrivning av innehållet, på vilket sätt det är tillgäng-
ligt och en länk till försäljningsstället. Ibland finns också 
smakprov som hjälper dig i bedömningen. 

Hitta läromedel är en kostnadsfri sök-

tjänst på webben för dig som letar efter 

läromedel som passar i specialpedago-

giska sammanhang. Här finns tusentals 

granskade och utvalda titlar. 

Hitta läromedel

Inspiration och råd
Förutom att söka efter läromedel kan du få råd och 
inspiration. Du kan läsa om hur läromedel ska vara 
utformade och vilka egenskaper de ska ha för att passa 
elever med olika behov. Du får också tips på läromedel 
och alternativa verktyg i undervisningen. 

Urval av experter
Pedagoger, specialpedagoger och rådgivare med expert-
kompetens inom olika ämnesområden och funktions-
nedsättningar ansvarar för urvalet, bedömningarna och 
beskrivningarna av läromedlen. De arbetar kontinuerligt 
med att uppdatera och komplettera söktjänsten. 

Skapa eget konto och dela med dig till kollegorna
Du kan förstås använda Hitta läromedel utan användar-
konto. Men om du skapar ett konto, kan du skapa och 
administrera egna listor med läromedel och låta kolle-
gorna ta del av dem.

Adressen är www.spsm.se/hittalaromedel 


