
Tips om läromedel för 
punktskriftsläsare

Till lärare som letar efter läromedel för 
elever med synnedsättning eller blindhet.

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.
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Att köpa och ansöka om 
anpassade läromedel
Här får du tips om hur du hittar och beställer läromedel  

för elever med synnedsättning eller blindhet.

Vi anpassar läromedel 
Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. För att en elev ska få 
en likvärdig utbildning behövs läromedel som är anpas-
sade. Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar om 
läromedel som förlagen ger ut, så att elever med synned- 
sättning eller blindhet kan använda samma läromedel 
som sina klasskamrater. Elever med andra läshinder kan 
också ha stöd av dessa läromedel. Läromedlen är anpas-
sade enligt 17 § Upphovsrättslagen. 
 
Köp läromedel
De läromedel som är tillgängliggjorda och pedagogiskt 
anpassade för elever med synnedsättning eller blindhet 
finns i vår webbutik. Här kan du söka efter läromedel 
som finns som e-bok eller med tryckt punktskrift. Till 
vissa läromedel medföljer taktila bilder. Det finns även 
taktila bilder att köpa inom olika ämnesområden. 

Det kan ta upp till tre veckor att få läromedel som redan 
är anpassade. 
➜ www.spsm.se/webbutiken
Klicka på ”Våra produkter” och sök efter blindhet eller 
synnedsättning under ”Målgrupper”. 

Ansök om läromedel för punktskriftsläsande elever
Saknar du ett läromedel kan du ansöka om att Special-
pedagogiska skolmyndigheten ska producera det. Det 
tar sex till tio månader att producera ett läromedel, så 
att det blir tekniskt tillgängligt och pedagogiskt anpas-
sat. Fyll i ansökan i vår webbutik.
➜ www.spsm.se/webbutik 
Klicka på ”Ansökan om anpassning av läromedel”.
 

Hitta läromedel
I söktjänsten Hitta läromedel kan du söka efter läromedel 
som passar i olika specialpedagogiska sammanhang. Där 
presenteras utbudet från flera förlag och producenter.
 ➜ www.spsm.se/hittalaromedel 
Klicka på ”Funktionsnedsättning och läromedel”,  
välj ”Synnedsättning”. Fäll ut sökfiltret för ”Läromedels-
egenskaper” och välj det eleven behöver.
 
Låna läromedel
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lånar ut 
Specialpedagogiska skolmyndighetens digitala läromedel. 
Då ingår inte taktila svällpappersbilder.
➜ www.legimus.se
 
Lär dig mer
Lär dig mer om elevens behov kring läromedel på webben.
➜ www.spsm.se/Laromedel/Punktskrift
 




