
Frågor till klasslärare/specialpedagog (Årskurs F - 5)

Barnets namn: ____________________________________

Personnummer: ____________________________________

Skola: ____________________________________ Klass: _______________

Uppgiftslämnare: ____________________________________ Datum: _______________

1. Vilka är elevens starka sidor?

2. Hur är elevens beteende i klassen?

3. Hur är koncentrationsförmågan?

4. Hur fungerar eleven vid grupparbete resp. individuellt arbete?

5. Hur fungerar samspelet med andra barn? Finns ömsesidighet i kontakten?

6. Hur accepterar/hanterar eleven förändringar och krav?

7. Visar eleven inlärningssvårigheter? I så fall, i vilka ämnen och vilken hjälp får eleven

     för att undervisningen skall underlättas?



8. Hur är elevens tal- och språk och ordförråd?

9. Kan eleven berätta återberätta (saga, film, inlärd kunskap) på ett sådant sätt att åhöraren

     förstår? Skiljer eleven på viktigt/oviktigt i berättelsen?

10. Hur är förmågan att förstå muntlig resp. skriftlig information? När det gäller muntlig 

     information, är det då någon skillnad om den ges enskilt eller i grupp?

11. Hur är elevens förmåga att läsa avseende avkodning,  läshastighet och läsförståelse?

     Visar eleven intresse för läsning? (vid dyslexi skall resultat från läs- och skrivtest bifogas)

12. Hur är stavningsförmågan?

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

14. Hur är det skriftliga berättandet vad gäller den språkliga formen, struktur, skiljetecken,

       satsindelning?

15. Är barnet vetgirigt (vill utöka eller skaffa nya kunskaper)?

16. Hur är elevens tidsuppfattning, finns känsla för tidsbegrepp/förmåga att orientera

       sig i tiden?



17. Kan eleven se saker och ting från ett annat perspektiv än sitt eget (inlevelseförmåga,

       tolka en social situation mm)?

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

19. Hur fungerar eleven vid vuxenledda aktiviteter resp. fri lek (raster/fritids)?

20. Hur är barnets grovmotoriska förmåga (hoppa, springa osv)?

21. Hur är barnets finmotoriska förmåga (klippa, skriva osv)?

22. Vilket är det största problemet just nu?

23. Vilket extra stöd får eleven idag i skolan och hur påverkar det eleven?

Ev extra kommentarer:

Skickas till:

Utredningsteamet Nacka/Värmdö

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Nackamottagningen

Nacka Närsjukhus

Lasarettsvägen 6

131 83 Nacka Utredningsteamet Nacka/Värmdö mars-21


