
Förmedling och webbshop

• Förutom eget material så förmedlar Lärum
specialpedagogiska läromedel, hjälpmedel och 
material

• Lärum samlar material från trettiotal 
tillverkare och förmedlar genom Lärum-
förlagets webbshop



Förmedling



Materialutställning



Materialutställning – både i Vasa 
och i Helsingfors

• Lärum i Vasa

Storalånggatan 60

• Lärum i Helsingfors

Nordenskiöldsgatan 18 A

• Webbshop: https://shop.larum.fi/

https://shop.larum.fi/


Lånelådor



Lärums uppgift



Lärums uppgift

Att utveckla och erbjuda material och verktyg för 
specialundervisningen samt handledning kring 
användningen av dem.

• Arbetar för att personer med behov av särskilt 
stöd i inlärningen skall få den hjälp de behöver

• Sprider kunskap om anpassade material och 
metoder

• Förmedlar anpassade specialpedagogiska 
läromedel och differentierat material



Personal
• Malin Sandström, teamledare

• Susanne Nygård, pedagogisk planerare

– Österbotten

• Marie Selenius, Pedagogisk planerare

– Södra Finland

Materialbank: www.larum.fi

Webbshop: https://shop.larum.fi/

http://www.larum.fi/
https://shop.larum.fi/


• Lärum erbjuder sina tjänster åt alla som kan ha 
nytta av nivåanpassade läromedel, lättläst 
material och hjälpmedel för inlärningen

Vad behöver du?



Nationell 
människorättsorganisation



Nationell 
människorättsorganisation

FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med 
intellektuell eller liknande funktionsnedsättning 
och deras anhöriga:

• ska få en jämlik ställning i samhället 

• service och stöd på sitt eget modersmål



Påverkan, tjänster och 
utveckling



Påverkan, tjänster, projekt och 
utveckling
• sprider information och påverkar lagstiftning 

och attityder i samhället.

• ordnar läger och kurser, temadagar och 
föreläsningar.

• erbjuder stöd, rådgivning och gemenskap. 

• utvecklar vi material och nya sätt att stöda 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 
och deras anhöriga.



LL-Center och specialbiblioteket



LL-Center och specialbibliotek

• LL-Center arbetar med och för lätt svenska i 
Finland, ger ut Lätta-bladet och utbildar 
läsombud. 

• I vårt specialbibliotek kan du låna lättlästa 
böcker och facklitteratur.



larum.fi

En del behöver mer 
för att få lika mycket

En del behöver mer för att få lika mycket.



För ett gott liv på jämlika villkor



fduv.fi
FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla
– också för dem som behöver stöd i vardagen. 



För ett gott liv på jämlika villkor

• FDUV är intresseorganisationen för 
svenskspråkiga personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i Finland. 

• FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling 
och valmöjligheter för alla – också för dem som 
behöver stöd i vardagen.



Lärums målgrupp



Lärums målgrupp
• Utbildningspersonal

– Till exempel: lärare inom alla stadier, skolgångsbiträden, 
personal inom småbarnspedagogik

• Personal inom det sociala området
– Till exempel: personliga handledare, omsorgsbyråer, 

kuratorer, psykologer, barnrådgivning

• Anhöriga 

Men även seniorer, invandrare och personer med olika 
funktionsnedsättningar kan ta del av Lärums tjänster.

En del behöver mer för att få lika mycket.



Lärums produktion



Lärums produktion

• Lärum producerar lättläst och tillgängligt 
material enligt de behov som uppstår i 
Svenskfinland. 

• Lärums tryckta material ges ut av Lärum
förlaget Ab



Alla vi tillsammans -
Samhälle

Alla vi tillsammans -
Klimatförändringen



Lärums materialbank



Lärums materialbank
• I vår materialbank finns material för elever, 

lärare och andra som handleder personer med 
behov av stöd i inlärningen
– Elevmaterial: digitala läromedel

– Lärarmaterial: tips på lektioner, arbetsmaterial, 
filmer, tilläggsmaterial och digitala läromedel

– Fakta och fortbildning: videon, affischer och 
handledningar kring olika teman

• Materialet får användas fritt 



Mumin-helhet

• Ljudböcker

• Arbetsmaterial i 
två nivåer



Minne ja sinne Förklara för mig



Vad behöver du?



Förmedling
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