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SPSM

Statliga skolmyndigheter

Skolverket Skolinspektionen Skolforsknings-

institutet

Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 

SPSM

Ansvar att styra och 

stödja

Tillsynsansvar och 

uppdrag att granska

Samlar och granskar 

forskningsresultat i 

syfte att överbrygga 

gapet mellan forskning 

och praktik

Statens samlade stöd i 

specialpedagogiska 

frågor 

Nå målen oavsett 

funktionsförmåga

En likvärdig utbildning 

för alla
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En specialpedagogisk resurs

Vi bidrar med kunskap och kompetens till 

förskolors, skolors och vuxenutbildningens egna 

specialpedagogiska resurser. 
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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. 
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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.

Team Växjö/Kalmar
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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.



SPSM

När du behöver ett nära och fördjupat stöd

• Du får specialpedagogisk rådgivning utifrån din 

förskola eller skolas/fritidshems behov. 

• Utifrån individers lärande, professionens arbete, 

verksamhet och organisation.

• I samverkan med resurserna som finns inom 

den egna verksamheten.
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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.



SPSM

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.
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När utvecklingsinsatser kräver resurser

• Ansök om bidrag, till exempel till 

utvecklingsprojekt och analyser.
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Digitalt lärande

Digitalt lärande (spsm.se)

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/
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Hitta läromedel

Söktjänsten Hitta läromedel (spsm.se)

https://www.spsm.se/laromedel/hitta-laromedel/
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Vänta inte – använd oss! 

www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

• Texttelefon 010 473 68 00 Nyhetsbrev

När du vill ha regelbunden information 

• Följ oss i sociala medier. 

• Prenumerera på nyhetsbrev och vår tidning Lika 

värde. 

• www.spsm.se/foljoss

http://www.spsm.se/
http://www.spsm.se/foljoss



