
En likvärdig 

utbildning för alla
– tillsammans gör vi det möjligt



Specialpedagogiska 

skolmyndigheten

Statens samlade stöd 

i specialpedagogiska frågor



Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, 

oavsett funktionsförmåga, ska nå 

målen för sin utbildning.

Det gör vi genom

• specialpedagogiskt stöd

• undervisning i specialskolor

• tillgängliga läromedel

• statsbidrag.

Alla har rätt att lära på egna villkor



Vi kompletterar kommunernas eller 

fristående förskolor och skolors 

egna specialpedagogiska resurser.

Vi har kunskap om

• individers lärande

• pedagogers arbete

• verksamhet och organisation.

Vi är en samarbetspartner
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68 kommuner

3000 skolor, förskolor

5 team

40 rådgivare

Vänerskolan, Vänersborg

54 elever

Västra regionen



Nå målen med kunskap om tillgänglighet

Lärmiljön ska vara tillgänglig för alla 

barn och elever.

Vi bidrar med kunskap om

• lagar och riktlinjer

• lärande

• pedagogik

• social miljö

• fysisk miljö



Vi ger stöd i frågor om pedagogiska 

konsekvenser av funktionsnedsättning:

• specialpedagogisk rådgivning

• specialpedagogisk utredning

• information och utbildning.

Sök specialpedagogiskt stöd på www.spsm.se

Specialpedagogiskt stöd

http://www.spsm.se/


Specialpedagogisk rådgivning

Vi erbjuder specialpedagogisk rådgivning, 

kompetensutveckling och information

• för pedagoger, arbetslag, elevhälsa, 

resursteam, rektorer och 

skolhuvudmän

• med fokus på samspelet mellan 

funktionsnedsättningar, pedagogik och 

lärmiljö

• i samverkan med de resurser som 

finns inom den egna förskolan, skolan 

eller utbildningen.



Våra fyra resurscenter genomför 

specialpedagogiska utredningar för barn 

och ungdomar som

• har synnedsättning med eller utan 

ytterligare funktionsnedsättningar 

• är döva eller har hörselnedsättning 

kombinerad med utvecklingsstörning 

• har dövblindhet

• har grav språkstörning

Specialpedagogiska utredningar



Vi har åtta specialskolor med

alternativa lärmiljöer

• tre skolor med individuell anpassning 

av lärmiljö och kommunikation  

• fem skolor med tvåspråkig inriktning 

• – teckenspråk och svenska.

Undervisning i specialskolor



För elever som är döva eller 

har en hörselnedsättning.

• Kristinaskolan, Härnösand  

• Manillaskolan, Stockholm

• Birgittaskolan, Örebro

• Vänerskolan, Vänersborg

• Östervångsskolan, Lund

Våra regionala specialskolor



Några av skolorna tar emot elever från 

hela landet.

• Hällsboskolan, Stockholm och Umeå, 

för elever med grav språkstörning

• Ekeskolan, Örebro, för elever med 

synnedsättning i kombination med 

ytterligare funktionsnedsättningar

• Åsbackaskolan, Örebro, för elever 

med hörselnedsättning i kombination 

med utvecklingsstörning och elever 

med medfödd eller tidig dövblindhet. 

Specialskolor med olika inriktning



Värderingsverktyget för tillgänglig 

utbildning vänder sig till förskolor, 

skolor och fritidshem som vill arbeta 

med att utveckla verksamhetens 

tillgänglighet.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning



I värderingsverktyget ingår 

• Handledning

• Kartläggning

• Handlingsplan

Verktyget nås via: 

www.spsm.se/tillganglighet

http://www.spsm.se/tillganglighet


Vi bidrar på olika sätt till behovet av

fungerande läromedel genom

• specialpedagogisk rådgivning om 

läromedel

• utställningar med specialpedagogiska 

läromedel

• produktion av läromedel

• bidrag och stöd till förlag för ett ökat 

utbud

• anpassningar av befintliga läromedel.

Läromedel för likvärdiga villkor



Hitta läromedel

En söktjänst för dig som söker 

läromedel som passar i 

specialpedagogiska sammanhang

www.hittalaromedel.se

http://www.hittalaromedel.se/


De inlagda läromedlen

• är utgivna av ett förlag eller en 

producent

• bygger på läroplaner 

• innehåller elevmaterial

• har i de flesta fall någon form av 

lärarhandledning

• säljs på den kommersiella 

marknaden

Alla läromedel har en eller flera 

egenskaper som kan göra det 

tillgängligt. 

Vilka läromedel finns här?



Tjänsten Fråga en rådgivare

- startade den 4 april 2016



Syftet med tjänsten

• att öka tillgängligheten för våra 

kunder

• att skapa bättre möjligheter för 

kunder och personal att hitta 

information baserad på frågesvar

• att samla information som ger 

underlag för utveckling



Vi fördelar statsbidrag till

• folkhögskolor, universitet och högskolor 

• riksgymnasieskolor för elever med svåra 

rörelsehinder

• förskolor, grundskolor, särskolor, 

gymnasieskolor och vuxenutbildning

• vuxna studerande med 

funktionsnedsättning vid vissa kortare 

studier

Bidrag som stödjer och utvecklar



Vi bidrar till att forskning och praktik 

kommer närmare varandra genom

• att sprida forskningsresultat via 

konferenser, seminarier, webbplatser 

och tidningen Lika Värde 

• samverkan med universitet och 

högskolor, Skolverket och 

Skolinspektionen

Forskning och samverkan 

utvecklar specialpedagogiken



Mycket pågår där SPSM kan vara ett stöd 

för skolsystemets utveckling

• SPSM verkar i ett Europeiskt sammanhang

• SPSM verkar nationellt

• SPSM har utvecklat stöd och stödmaterial för 

skolhuvudmän och skolor

• SPMS fortsatta arbete och fokusering



SPSM samordnar för Sveriges del arbetet inom European Agency för special 

needs and inclusive education, en samverkan mellan 29 länder i Europa. Alla 

genomförda projekt finns på www.european-agency.org samt en Vägledning för 

inkluderingsarbete på alla nivåer.

20 års inkluderingsarbete i Europa sammanfattas i 

antologi där SPSM´s medarbetare medverkat. 

Watkins, A., Meijer, C. (2016) ”Implementing Inclusive 

Education: Issues in Bridging the policy-practice gap.” Emerald 

Books. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S1479-363620168

SPSM verkar i ett Europeiskt sammanhang

http://www.european-agency.org/
http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S1479-363620168


-12 kommuner har bedrivit ett flerårigt samarbete, stödda 

av SPSM och samordnat av IFOUS, där ett antal 

rapporter om ”Inkluderande lärmiljöer” föreligger.

http://www.ifous.se/rapporter-fran-fou-programmet-

inkluderande-larmiljoer/

-Pia Persson, SPSM, har skrivit en Master-uppsats

”Tillgängliga lärmiljöer för barn och elever, pedagoger 

och skolledare. En väg till inkludering.” Malmö 

Högskola.

http://www.uppsatser.se/uppsats/6bd40ac543/

SPSM verkar nationellt

http://www.ifous.se/rapporter-fran-fou-programmet-inkluderande-larmiljoer/
http://www.uppsatser.se/uppsats/6bd40ac543/


SPSM har utvecklat stöd och stödmaterial för 

skolhuvudmän och skolor

-Mötas, en temaplats kring nyanlända. 

https://www.spsm.se/Motas/

-Elevhälsokonferenser i Göteborg 16/11 och 30/11

-Tillgänglighetskonferens planeras i Göteborg i April

-Lärarlyft ”Specialpedagogik för alla” i samverkan 

med Skolverket

https://www.spsm.se/Motas/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/2016/dialogkonferens---att-hoja-skolans-elevhalsokompetens-goteborg/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=elevh%c3%a4lskonferenser+g%c3%b6teborg&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a30fb9d53-473a-4003-9aa6-20bc22fed17b&_t_ip=2a02%3a2348%3a1127%3a0%3a5075%3a9aa7%3a2c08%3a83ee&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_Activity_Models_Pages_ActivityItemPage/_b1e8d8b6-a6f3-46f8-809c-02cce32c8552_sv&_t_hit.pos=2


SPMS fortsatta arbete och fokusering

-huvudmän och skolor har fortsatt möjlighet att skicka 

in en förfrågan om stöd på https://www.spsm.se

-under 2017 kommer vi än mer att fokusera på att ge 

stöd till 68 kommunala huvudmän och fristående 

huvudmän genom en fördjupad samverkan utifrån 

huvudmännens utvecklingstankar. 

https://www.spsm.se/


Kontakta oss

Webb: www.spsm.se

Telefon: 010-473 50 00

Text telefon: 010-473 68 00

Följ oss på

Twitter: @SPSMsverige

Facebook: SPSMsverige


