Frågor till lärare/specialpedagog (Årskurs 6 – 9 samt Gymnasieelever)

Elevens namn:

____________________

Personnummer:

____________________

Skola:

____________________ Klass:

____________

Uppgiftslämnare:

____________________ Datum:

____________

1. Vilka är elevens styrkor?

2. Hur är elevens beteende i klassrummet?

3. Beskriv elevens förmåga till koncentration, impulskontroll och uthållighet.

4. Beskriv elevens förmåga att organisera och planera sitt arbete.

5. Beskriv elevens förmåga att påbörja och avsluta en uppgift samt byta fokus från
en uppgift till en annan.

6. Beskriv elevens förmåga att ta muntliga och skriftliga instruktioner enskilt och i
grupp.

7. Hur fungerar eleven vid grupparbete avseende ansvar och samarbete?

8. Hur är elevens muntliga språkliga förmåga (uttal, grammatik, ordförråd,
förståelse) och förmågan att förstå verbal information?

9. Kan eleven återberätta på ett sådant sätt att åhöraren förstår? Skiljer eleven på
viktigt/oviktigt i berättelsen?

10. Hur är elevens förmåga att läsa avseende avkodning, läshastighet och
läsförståelse? Visar eleven intresse för läsning? (Vid dyslexi skall
logopedutredning bifogas)

11. Hur är stavningsförmågan?

12. Hur är det skriftliga berättandet vad gäller innehåll/ fantasi?

13. Hur är det skriftliga berättandet vad gäller den språkliga formen, struktur,
skiljetecken, satsindelning? Används några hjälpmedel/anpassningar?

14. Hur är elevens tidsuppfattning, finns känsla för tidsbegrepp/ förmåga att
orientera sig i tiden?

15. Kan eleven se saker och ting från ett annat perspektiv än sitt eget
(inlevelseförmåga, tolka en social situation)?

16. Har eleven några plötsliga påkommande rörelser( ryckningar, blinkningar) eller
ljud?

17. Hur fungerar eleven socialt i samspel med kamrater, finns ömsesidighet och
empati?

18. Hur är elevens grovmotoriska förmåga?

19. Hur är elevens finmotoriska förmåga?

20. Fungerar eleven åldersadekvat när det gäller vardagsfärdigheter?

21. Uppnår eleven kunskapskraven? Om inte, i vilka ämnen?

22. Vilket är det största problemet just nu?

23. Vilket extra stöd får eleven i skolan i dag.

Ev. ytterligare information:

Bifoga gärna pedagogisk utredning/senaste åtgärdsprogram.

Skickas till:
Utredningsteamet Nacka/Värmdö
Sachsska Barn- och ungdomsmottagningen Nacka
Nacka Närsjukhus
Lasarettsvägen 4
131 83 Nacka

