
Sveriges största 
kunskapsbank inom 
specialpedagogik



Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

• Vi arbetar för att barn, unga och vuxna 

ska nå målen för sin utbildning, oavsett 

funktionsförmåga. 

• En likvärdig utbildning för alla.



Nuläge för barn och elever 
med funktionsnedsättning

Exempel från undersökningar och rapporter:

• Elever med funktionsnedsättning trivs sämre 

än andra elever i skolan. 

• Utbildningsnivån är lägre än för övriga 

befolkningen. 

• Diagnoser ska inte ha betydelse för om barn 

eller elever får extra anpassningar eller särskilt 

stöd, men de har ofta det ändå, i praktiken. 

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



Nuläge för barn och elever 
med funktionsnedsättning

Barnpanelsrapport 

Vad säger elever med funktionsnedsättning om 

trygghet, studiero och studiemotivation?

• Rapporten bygger på intervjuer med 31 elever 

med funktionsnedsättning. 

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: www.spsm.se/webbutiken.



Nuläge för barn och elever 
med funktionsnedsättning

• Flera intervjuade elever har blivit retade, 

utstötta eller illa behandlade de senaste tre 

månaderna. 

• Eleverna lyfter fram vikten av att vuxna finns 

där eleverna är, att det finns vuxna att prata 

med och att det finns vuxna som reagerar och 

agerar när en elev är utsatt eller kränkt. 

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: www.spsm.se/webbutiken.



Nuläge för barn och elever 
med funktionsnedsättning

Faktorer som enligt eleverna främjar studieron: 

• Lugn och ro i klassrummet.

• Att läraren kan förklara uppgiften tydligt. 

• Kortare arbetspass och möjlighet till rörelse. 

• Flexibla lösningar, flera rum och mindre grupper.

• Att läraren kan vara bestämd och säga ifrån när 

det är stökigt i klassrummet.

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: www.spsm.se/webbutiken.



En specialpedagogisk resurs

Vi bidrar med kunskap och kompetens till 

förskolors, skolors och vuxenutbildningens 

egna specialpedagogiska resurser. 



Våra fyra huvudgrenar

• Vi ger fördjupad kunskap, 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. 



Vi finns i hela landet

• Totalt är vi cirka 1200 medarbetare 

fördelade på 20 orter. 

• Varje år har vi tusentals uppdrag i 

förskolor, skolor och inom 

vuxenutbildningar i hela Sverige.



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



Studiepaket och stödmaterial

• Studiepaket NPF

• Studiepaket språkstörning

• Stödmaterial matematiksvårigheter

• Stödmaterial elevhälsa

• Särskilt stöd till nyanlända elever

• Studiepaket läs- och skrivsvårigheter f-3



Date lärmaterial – handledning

• Teori och bakgrund

• Temaområden med lektioner 

och aktiviteter

• Förskola → Gymnasium

https://www.spsm.se/date-

larmaterial/larmaterialen/

https://www.spsm.se/date-larmaterial/larmaterialen/






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

http://www.spsm.se/fragaenradgivare


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 du behöver ett nära 
och fördjupat stöd

• Du får specialpedagogisk rådgivning 

utifrån din förskola eller skolas behov. 

• Utifrån individers lärande, professionens 

arbete, verksamhet och organisation.

• I samverkan med resurserna som finns 

inom den egna verksamheten.

• www.spsm.se/specialpedagogisktstod

http://www.spsm.se/specialpedagogisktstod


När du behöver ett nära 
och fördjupat stöd

Vi gör specialpedagogiska utredningar där vi 

kartlägger elevens förutsättningar, lärmiljö och 

skolsituation.

För barn och elever som

• har synnedsättning med eller utan 

ytterligare funktionsnedsättningar 

• är döva eller har hörselnedsättning

kombinerad med utvecklingsstörning

• har dövblindhet

• har grav språkstörning.



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

http://www.spsm.se/specialskola


När utvecklingsinsatser 
kräver resurser

• Ansök om bidrag, till exempel till 

utvecklingsprojekt och analyser.

• www.spsm.se/bidrag

http://www.spsm.se/bidrag


Alla har rätt att nå målen



Vänta inte – använd oss!

Telefon: 010 473 50 00

Texttelefon: 010 473 68 00

Fax: 010 473 66 42

E-post: spsm@spsm.se

https://www.spsm.se/om-oss/kontakta-oss/ https://www.spsm.se/om-oss/folj-oss/

mailto:spsm@spsm.se
https://www.spsm.se/om-oss/kontakta-oss/
https://www.spsm.se/om-oss/folj-oss/



