
Sveriges största kunskapsbank 
inom specialpedagogik





En specialpedagogisk resurs

Vi bidrar med kunskap och kompetens till 

förskolors, skolors och vuxenutbildningens 

egna specialpedagogiska resurser. 

Vi har kunskap om

• individers lärande

• pedagogers arbete

• verksamhet och organisation



Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

• Vi arbetar för att barn, unga och vuxna 

ska nå målen för sin utbildning, oavsett 

funktionsförmåga. 

• En likvärdig utbildning för alla.



Våra fyra huvudgrenar

• Vi ger fördjupad kompetens, stöd och vägledning till 

professionella inom förskola och skola.

• Vi ser till att det finns tillgängliga och anpassade läromedel.

• Vi bidrar till att det finns ekonomiska resurser. 

• Våra specialskolor utgår från elevernas behov och 

förutsättningar. 



Villkor för utbildning

• Brister i rättighetsperspektiv

• Brister i kunskap

• Brister i innovation och utveckling

• Brister i främjande och förebyggande arbete



Läget kräver mer av det statliga stödet

• Växande elevantal

• Kommunernas vikande ekonomi

• Växande ojämlikhet

• Stor lärarbrist

• Inkluderingsdebatten



Etablerar 
samverkanskontor

• Bas för myndighetens 

främjande och förebyggande 

arbetet i nära samverkan med 

skolhuvudmännen.

• Blir ett nav i insamlingen och 

analysen av behov hos 

målgrupperna.

?



Vår samverkan med RBU

• SPSMs intresseråd

• SPSMs ungdomsnätverk

• RBUs årsrapporter

• RBUs elevenkäter



Likvärdiga 
förutsättningar - skolans 
viktigaste uppgift

• Lyssna på barnen och eleverna

• Barnpanelsrapporten*

• En skola för alla – tillgänglig lärmiljö

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019:www.spsm.se



Tillgängliga lärmiljöer

• Med tillgänglig lärmiljö menar vi när den fysiska, sociala, pedagogiska miljön samspelar 

utifrån barnets förutsättningar för lärande. Det är miljön som ska förändras utifrån elevens 

förutsättningar.



Skoltavlan anpassas

• Skoltavlan anpassas till alternativa styrsätt samt nya typer av övningar i Skoltavlan för att 

göras användarvänliga för elever med rörelsehinder.

• Det ska ge elever med rörelsehinder ökade möjligheter att vara delaktiga i utformningen 

av sin lärmiljö då lärare kan anpassa och skapa interaktivt material i samråd med 

eleverna. Klart 15 februari 2020 https://skoltavlan.nu/.

https://skoltavlan.nu/


Mentorsstöd till vuxenstuderande

• Ett webbaserat stödmaterial är klart i slutet av november –mentorshandboken.

• Mentor kan stötta genom att skapa en förutsägbarhet, struktur och att stärka studentens 

självkänsla i utbildningen.

• Statsbidrag till universitet och högskolor. 1591 studenter fick under 2018 del av bidraget.



Värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning

• En självskattning görs av den aktuella 

lärmiljön på elevnivå, skolnivå eller 

organisationsnivå.

• Stöd till systematiskt arbete med utveckling av 

tillgänglig lärmiljö.

• barn och elever delaktighet betonas.



Date lärmaterial

• Handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, 

för alla, oavsett funktionssätt.

• Beskriver aktiviteter och lektioner som kan 

användas i förskolan eller skolan. 

• Finns för förskolan, F-3, 4-9 och gymnasiet.



När du söker kunskap

• På vår webbplats www.spsm.se finns 

massor med kunskap, stödmaterial, 

information och inspiration.

• Ta del av kurser och aktiviteter över 

hela landet och via nätet.

• www.spsm.se/kurser



När du har frågor

• I tjänsten Fråga en rådgivare svarar 

experter på frågor om pedagogiska 

konsekvenser av en funktionsnedsättning.

• Sök bland hundratals besvarade frågor, 

eller ställ en egen.

• www.spsm.se/fragaenradgivare



När skolan behöver ett 
nära och fördjupat stöd

• Vi ger specialpedagogisk rådgivning 

utifrån förskolans eller skolans behov. 

• Utifrån individers lärande, professionens 

arbete, verksamhet och organisation.

• I samverkan med resurserna som finns 

inom den egna verksamheten.

• www.spsm.se/specialpedagogisktstod



När du söker 
tillgängliga läromedel

• Hitta läromedel är en kostnadsfri söktjänst 

på webben.

• Tusentals utvalda och granskade 

läromedel för barn, unga och vuxna med 

olika behov.

• www.spsm.se/hittalaromedel



När utvecklingsinsatser 
kräver resurser

• Ansök om bidrag, till exempel SIS-medel 

till utvecklingsprojekt och analyser.

• www.spsm.se/bidrag



När barn och elever behöver 
ett alternativ till grundskolan

• I våra specialskolor utgår vi från våra 

elevers behov och förutsättningar. 

• Det innebär att till exempel lärmiljön och 

lärverktygen är anpassade och att vi har 

lärare med specialistkompetens.

• www.spsm.se/specialskola



Vänta inte – använd oss! 

www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

Texttelefon 010 473 68 00

När du vill ha regelbunden information 

• Följ oss i sociala medier. 

• Prenumerera på nyhetsbrev och vår tidning 

Lika värde. 

• www.spsm.se/foljoss




