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Specialpedagogiska skolmyndigheten 

är en specialpedagogisk resurs för 

alla skolhuvudmän, förskolor och 

skolor, i hela Sverige. Vi ger stöd i 

arbetet med att skapa förutsättningar 

för alla att lära och utvecklas så långt 

det är möjligt.

Olika undersökningar och rapporter visar att elever 
med funktionsnedsättning trivs sämre än andra elever 
i skolan och deras utbildningsnivå är lägre än hos 
övriga befolkningen. Diagnoser ska inte ha betydelse 
för om barn eller elever får extra anpassningar eller 
särskilt stöd, men de har det många gånger ändå, i 
praktiken*. 

Så ser verkligheten ut, trots att alla har rätt att 
lära utifrån sina egna förutsättningar och trots att 
alla ska nå målen för sin utbildning, oavsett funk-
tionsförmåga.

*Myndighetens rapport Villkor för utbildning: www.spsm.se/webbutiken

http://www.spsm.se/webbutiken




Använd oss
Varje år har vi tusentals uppdrag i förskolor, skolor 
och inom vuxenutbildningen. Uppdragen handlar om 
att främja individers lärande, pedagogiskt arbete och 
om specialpedagogiskt arbete på organisatorisk nivå. 
Vi känner till utmaningarna, vi finns i hela landet 
och träffar er varje dag. 

Vänta inte – använd oss! Vi är ett stöd och ett 
bollplank i det främjande och förebyggande arbetet. 

När du söker kunskap
På vår webbplats www.spsm.se finns massor 
med kunskap, information och inspiration. Vi 
anordnar också kurser och aktiviteter över hela 
landet och via nätet. 
www.spsm.se/kurser

http://www.spsm.se
http://www.spsm.se/kurser


Hur ska jag möblera  
i klassrummet när jag 

har två elever med 
hörselnedsättning?

Hur ändrar vi lärmiljön 
för att minska behovet 
av extra anpassningar?

Hur ska jag bedöma 
kunskaperna i engelska 

hos en elev som inte 
skriver?

En av våra elever 
orkar inte komma 

till skolan.  
Vad kan vi göra? 

Hur kan förskolan 
anpassa lek för barn 
med rörelsehinder? 

Finns det digitala 
läromedel för vuxna 
som har svårigheter 

att skriva?

Hur möter vi ett 
barn med autism 

i förskolan?



När du söker tillgängliga läromedel
Hitta läromedel är en söktjänst där du hittar läro-
medel som passar barn, unga och vuxna med olika 
behov.
www.spsm.se/hittalaromedel

När du har frågor
I tjänsten Fråga en rådgivare svarar experter på frå-
gor om pedagogiska konsekvenser av en funktions-
nedsättning. Sök bland hundratals besvarade frågor, 
eller ställ en egen. 
www.spsm.se/fragaenradgivare

När du behöver ett nära och fördjupat stöd
Vi ger specialpedagogisk rådgivning utifrån din 
förskola eller skolas behov. Vi gör också specialpe-
dagogiska utredningar där vi kartlägger elevens för-
utsättningar, lärmiljö och skolsituation. Våra kart-
läggningar kan till exempel vara en del i rektorers 
utredningar av behov av särskilt stöd. 
www.spsm.se/specialpedagogisktstod

När elever behöver ett alternativ till grundskolan 
I våra specialskolor utgår vi från våra elevers behov 
och förutsättningar. Det innebär att till exempel lär-
miljön och lärverktygen är anpassade och att vi har 
lärare med specialistkompetens.
www.spsm.se/specialskola 

När utvecklingsinsatser kräver resurser
Ansök om bidrag, till exempel SIS-medel till utveck-
lingsprojekt och analyser. 
www.spsm.se/bidrag 

När du vill ha regelbunden information 
Följ oss i sociala medier, prenumerera på våra nyhets-
brev och vår tidning Lika värde. 
www.spsm.se/foljoss 

http://www.spsm.se/hittalaromedel
http://www.spsm.se/fragaenradgivare
http://www.spsm.se/specialpedagogisktstod
http://www.spsm.se/specialskola 
http://www.spsm.se/bidrag 
http://www.spsm.se/foljoss 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten 
finns i hela landet.  
Totalt är vi cirka 1200 medarbetare 
fördelade på 20 orter. 



En likvärdig utbildning för alla

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

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

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank 
inom specialpedagogik.

ISBN  978-91-28-00918-8  (tryckt)

978-91-28-00919-5  (pdf)

Artikelnummer 00918

Foldern finns i alternativa format i vår webbutik: 
www.spsm/webbutiken

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