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Pedagogisk bedömning för prövning om 

mottagande i grundsärskola 

En pedagogisk bedömning ska bifogas ansökan om mottagande i 

grundsärskolan. Det är viktigt att den pedagogiska bedömningen görs av person 

med adekvat kompetens, vilket innebär en speciallärare, specialpedagog eller 

legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens. 

Syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge en realistisk bild av barnets 

förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolans alla ämnen i årskurs 3, 6 

eller 9, beroende på barnets ålder. Elever i förskoleklass bedöms utifrån målen i 

årskurs 3. Förskolebarn bedöms i förhållande till strävansmålen i förskolans 

läroplan.  

Den pedagogiska bedömningen ska ge en fyllig och allsidig bild av barnet och 

dennes styrkor och svagheter. Utredaren ska även beskriva barnets sociala 

situation och förmågan till kontakt med kamrater och vuxna. Det ska framgå 

vilka insatser som gjorts i nuvarande verksamhet för att stödja barnets 

utveckling och vilket resultat de gett.  

Slutligen ska den som ansvarar för bedömningen ta ställning till om barnet 

beräknas kunna uppnå grundskolans kunskapskrav. 

Bedömningen ska dateras och undertecknas av den som ansvarar för 

utredningen.  
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Instruktioner för ifyllandet av blanketten ”Pedagogisk 

bedömning för prövning om mottagande i grundsärskola” 

Allmänt om barnet/eleven 

Bakgrund 

En grundlig kartläggning av skolbakgrunden är en viktig del av den pedagogiska 

bedömningen. Under denna rubrik tas förhållanden av betydelse för barnets 

inlärningssituation upp, t.ex. hög frånvaro, långa sjukdomsperioder, flytt eller 

flykt från annat land och hur det påverkat barnet eller kamratrelationer som 

påverkat barnets tillvaro. 

För barn från andra länder är vårdnadshavare och modersmålslärare viktiga 

informationskällor när det gäller den tidigare skolgången i Sverige och i det 

tidigare hemlandet. Vilket eller vilka språk som talas i hemmet och hur länge 

barnet bott i Sverige är också viktiga faktorer att belysa. 

Redogör för funktionsnedsättningar som kan påverka barnets inlärning, t.ex. 

synnedsättning, hörselnedsättning, fysiska funktionsnedsättningar, epilepsi, 

neuropsykiatriska tillstånd eller språkstörning. 

Kunskapsinhämtning 

Beskriv barnet så allsidigt som möjligt, med både svagheter och styrkor. 

Frågor att ta med i bedömningen: 

- Behöver eleven individuell instruktion, visuellt/auditivt/taktilt stöd? 

- Arbetar barnet självständigt eller iakttar det andra för att förstå vad som ska 

göras? 

- Hur är barnets talmotorik, språkförståelse, uttrycksförmåga, vilja och 

intresse att kommunicera med kamrater och vuxna? 

- Använder barnet alternativa kommunikationssätt? 

- Hur är barnets arbetsminne och långtidsminne? 

- Kommer barnet ihåg dagliga rutiner? 

- Befäster barnet kunskap? 

- Hur varierar koncentrationsförmåga med motivation och/eller typ av 

aktivitet? 

- Hur hanterar barnet egen tid – hittar hen på egna aktiviteter eller blir hen 

sittande? 

- Har barnet känsla för tid, förståelse för tidsbegrepp? 

- Hur klarar barnet övergångar mellan aktiviteter? 
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Social förmåga 

Frågor att fundera över inför bedömningen: 

- Umgås/leker barnet helst med jämnåriga eller med yngre/äldre barn? 

- Är barnet intresserat av att vara med andra barn eller leker hen helst ensam? 

- Tar barnet initiativ till lek/umgänge? 

- Vilka roller tar/får barnet i leken? 

- Hur hanterar barnet konflikter? 

- Hur är ömsesidigheten i leken? 

- Vänder sig barnet helst till vuxna eller till jämnåriga? 

- Har barnet en realistisk självbild, medvetenhet om sina styrkor och 

svagheter? 

Motorik 

Frågor att ta med i bedömningen: 

- Hur samordnar barnet rörelser som öga – hand, öga – fot, höger och 

vänster hand? 

- Hur fungerar automatisering av rörelser? 

- Hur är barnets motoriska planering, dvs. att komma ihåg en kedja av 

handlingar, t.ex. när man ska klä på sig? 

- Hur är barnets kroppshållning och muskeltonus? 

- Kan barnet växla mellan rörelsesätt utan att stanna eller tappa balansen? 

Perception 

Är barnet under- eller överkänsligt för intryck, t.ex. syn-, hörsel och 

känselintryck? Hur reagerar barnet vid för mycket intryck? 

Extra anpassningar och särskilt stöd utifrån barnets behov och 
resultatet av det insatta stödet 

Beskriv vilka anpassningar som gjorts på individ-, grupp- och skolnivå. Exempel 

på anpassningar: 

Individnivå 

- Anpassning av läromedel och arbetsmetoder 

- Anpassning av bemötande 

- Kompensatoriska hjälpmedel 

- Individuellt särskilt stöd 
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Gruppnivå 

- Anpassning av lärmiljön 

- Socialt stöd 

- Särskilt stöd i liten grupp 

Skolnivå 

- Anpassad studiegång 

- Extra personalresurs 

- Kompetensutveckling av personal 

Beskrivning och analys av kunskapsutvecklingen 

Beskriv på vilken nivå barnet befinner sig kunskapsmässigt och om hen har 

förutsättningar att uppnå grundskolans kunskapskrav för årskurs 3, 6 eller 9, 

beroende på barnets ålder.  

Svenska/Svenska som andraspråk/Modersmål 

Om barnet går i förskola/förskoleklass görs en beskrivning och analys av 

barnets språkliga medvetenhet, förmåga att tala, lyssna, samtala samt reflektera 

och ge uttryck för sina uppfattningar i förhållande till sin ålder och om barnet 

förmodas klara kunskapskraven för årskurs 3. 

För barn i grundskolan årskurs 1-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

För barn med annat modersmål förs en bedömning av barnets språkliga nivå. 

Modersmålslärarens bedömning inhämtas. 

Engelska, moderna språk 

Om barnet går i förskola/förskoleklass behövs ingen analys och bedömning. 

För barn i grundskolan årskurs 4-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

Matematik 

För barn i förskola/förskoleklass görs en beskrivning och analys av barnets 

taluppfattning och förståelse för tals användning, samt intresse av att upptäcka 

och reflektera över matematiska samband i förhållande till sin ålder och om 

barnet förmodas klara kunskapskraven för årskurs 3. 
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För barn i grundskolan årskurs 1-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

Naturorienterande och Samhällsorienterande ämnen 

För barn i förskola/förskoleklass görs en beskrivning och analys av barnets 

kunskapsutveckling i förhållande till ålder och om barnet förmodas nå 

kunskapskraven i årskurs 3. 

För barn i grundskolan årskurs 1-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

Bild, Musik, Slöjd, Idrott och hälsa, Teknik 

För barn i förskola/förskoleklass görs en beskrivning och analys av barnets 

kunskapsutveckling i förhållande till ålder. 

För barn i grundskolan årskurs 1-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

Hem- och konsumentkunskap 

Om barnet går i förskola/förskoleklass behövs ingen analys och bedömning. 

För barn i grundskolan årskurs 1-9 görs beskrivning och analys av elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven för åk 6 eller 9 och en bedömning 

om eleven har förutsättningar att nå dessa. 

Avslutande helhetsbedömning 

Här ska den som ansvarar för den pedagogiska bedömningen, utifrån sin 

samlade kunskap om elevens pedagogiska situation, göra en helhetsbedömning 

av elevens förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.  


