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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.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sveriges största kunskapsbank
inom specialpedagogik

Hitta läromedel är en kostnadsfri söktjänst på webben

Alla ska få lära
utifrån sina egna
förutsättningar
Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån sina
egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning.
Det gäller oavsett funktionsförmåga.

med tusentals utvalda och granskade läromedel för specialpedagogiska sammanhang.
Digitala verktyg underlättar skolarbetet för många

elever. Vi bidrar med kunskap om verktygen, hur de
kan användas och anpassas för en enskild elev eller hela
gruppen.
Lärmaterial (DATE) och värderingsverktyg för till

gänglig utbildning finns för alla utbildningsnivåer. Värderingsverktyget ger förskolor och skolor stöd i arbetet
med att utveckla lärmiljön. DATE lärmaterial ger aktiviteter och lektioner som engagerar både lärare, barn
och elever.
Specialpedagogiskt stöd ger vi i form av rådgivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största
kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi erbjuder stöd
i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor i hela Sverige, dessutom kostnadsfritt.
Nyckeln till kunskapsbanken är vår webbplats, spsm.se.
Här kan du ta del av forskning, utveckling, råd och stöd
inom specialpedagogik och tillgänglig utbildning. Här
finns också webbsidor riktade till elever.

Ett axplock av det vi erbjuder:
Fråga en rådgivare är en kostnadsfri tjänst där erfarna

specialister svarar på frågor om pedagogiska konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. På
webbplatsen finns hundratals publicerade frågor och
svar. Du kan också ställa en egen fråga via telefon eller
webben.

Hur kan förskolan
anpassa lek för barn
med rörelsehinder?

och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.
Vi arrangerar kompetensutveckling i form av tema-

En av våra elever
vill inte komma
till skolan.
Vad kan vi göra?

Hur ska jag bedöma
i engelska för en elev
som inte skriver?

träffar och kurser, både nätbaserade och på olika platser
i landet, samt även konferenser.
På uppdrag av staten driver vi flera specialskolor runt-

om i landet. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna
och deras förutsättningar. Här finns till exempel teckenspråkiga lärare med specialistkompetens, synanpassad
utbildning och lärverktyg som gör det lättare att förstå
och lära.
Dessutom ger vi ut egna läromedel och fördelar stats-

bidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i
skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga
lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Finns det digitala
läromedel för vuxna
som har svårigheter
att skriva?

Hur ska jag möblera
i klassrummet när jag
har två elever med
hörselnedsättning?

